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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 25/08/2021, 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 

  
006.445/2021-7 - 

  

Natureza: Consulta 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Xinguara - PA 
Representação legal: Ana Victoria Delmiro Machado (OAB/PA 
30.570) e outros, representando Prefeitura  

  
015.879/2021-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Comando do 8º Distrito Naval 

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

Representação legal: não há 
  

020.440/2020-0 - 
  

Natureza: Desestatização 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República; Ministério da Economia ; 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento 
Representação legal: Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596); 

Lauro Luiz Studart Leão (OAB/RJ 121.055) 
  

022.139/2019-2 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação; Município de Marechal Deodoro-AL; Município de 

Penedo - AL 
Representação legal: não há 

  
036.212/2019-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 
Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior; Fundação Universidade Federal de Ouro 
Preto 
Representação legal: não há 
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037.234/2020-0 - 
  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Santa Catarina 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992) 
Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

009.594/2021-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Vereador Claudio Tinoco Melode Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado da Bahia - 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) 
Representação legal: não há 

  
025.618/2021-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

Representação legal: Renato Lopes (OAB/SP 406.595-B) e outros, 
representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 

  
047.395/2020-6 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Conselho Federal de Medicina 

Órgão/Entidade/Unidade: Associação das Pioneiras Sociais 
Representação legal: não há 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

005.328/2021-7 - 
  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 
Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A 
(Eletrobras) 
Representação legal: Rafael Barbosa de Castilho (OAB/DF 19.979) 

e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho 
Federal 

  
020.924/2021-6 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Vidamed Produtos Hospitalares Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Servicos 
Hospitalares - Ebserh 

Representação legal: não há 
  

023.708/2019-0 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Representação legal: não há 
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
015.328/2004-7 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Antonio Aritomar Barros; Antonio Aroldo Lins 
Soares; Carlos Augusto Nunes Rodrigues; Fernando Henrique 
Monteiro Carvalho; Lília Pedraça Rodrigues Alves Costa; Rene 

Teixeira Barreira 
Interessado: Universidade Federal do Ceará 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Ceará 
  

016.807/2017-0 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis; Empresa de Pesquisa Energética ; 

Ministério de Minas e Energia 
Representação legal: não há 

  

030.166/2021-7 - 
  

Natureza: Solicitação 
Solicitante: Prefeito do município de Medeiros Neto/BA 

Representação legal: não há 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
014.650/2021-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas 
Representação legal: não há 

  

026.087/2021-9 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Festo Brasil Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino 
Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 4 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
009.161/2017-1 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Alfredo Rafael Collado; Consórcio SPE; Engevix 
Engenharia e Projetos S/A; Gerson de Mello Almada; Jose Carlos 
Mendes Lopes; Jose Octavio Lisboa de Alvarenga; José Cláudio 

Gago Lima; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Nova Participações 
S.A.; Paulo Roberto Costa; Pedro José Barusco Filho; Promon 

Engenharia Ltda; Promon S.A.; Renato de Souza Duque; Skanska 
Brasil Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Renato Oliveira Martins Bogner (OAB/SP 
286.734), Bruno Francisco Cabral Aurelio (OAB/SP 247.054), 

Eugenio Jose Guilherme de Aragão (OAB/DF 4.935), Arthur Lima 
Guedes (OAB/DF 18.073), Carlos Roberto de Siqueira Castro 
(OAB/DF 20.015), Tatiana Lins Cruz (OAB/SP 189.110), Danielle 

Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408), Tathiane Vieira Viggiano 
Fernandes (OAB/DF 27.154), Isadora Gorski Garcia (OAB/SP 

411.800) e outros 
  

012.230/2016-2 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Adilson Florencio da Costa; Alexej Predtechensky; 
André Luis Carvalho da Motta e Silva; Antonio Carlos Conquista; 

Bny Mellon Servicos Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S/A; Ernani de Souza Coelho; Guilherme Campos 
Junior; José Carlos Rodrigues Sousa; José Roberto Ferreira; João 

Carlos Penna Esteves; Julio Vicente Lopes; Marcos Antonio da Silva 
Costa; Monica Christina Caldeira Nunes; Reginaldo Chaves de 

Alcântara; Ricardo Oliveira Azevedo; Rogério Ferreira Ubine; Tania 
Regina Teixeira Munari 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar; Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT 

Representação legal: Guilherme de Araújo Pinho Costa, Luis 
Felipe Freire Lisboa (OAB/DF 19.445), Guilherme Loureiro 
Perocco (OAB/DF 21.311), Ana Luiza de Andrade Werneck 

(OAB/DF 51.697), Yuri Vinicius Assen da Silva (OAB/DF 54.123), 
Pedro Henrique Costódio Rodrigues (OAB/DF 35.228), Fernando 

José Gonçalves Acunha (OAB/DF 21.184), Eluziene Lacerda Lima 
(OAB/DF 21.491) e outros 

  

021.920/2021-4 - 
  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Mato Grosso 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Representação legal: não há 
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029.061/2021-0 - 
  

Natureza: Denúncia 

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

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

Representação legal: não há 
  

039.207/2020-0 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do 
Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligênc ia ; 
Gabinete de Segurança Institucional 

Representação legal: não há 
  

039.685/2020-9 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Senadores da República Fabiano Contarato e 
Randolph Frederich Rodrigues Alves 

Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 
Representação legal: não há 

  

047.220/2020-1 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligência 
Representação legal: não há 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
001.139/2014-2 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Interessado: Salviano Antônio Guimaraes Borges 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura 
(extinta) 

Representação legal: Luca Barbosa Caixeta (OAB/DF 63.243) 
  

012.263/2019-2 - 
  

Natureza: Desestatização 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres 

Representação legal: Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda 
Bessa e outros 

  

036.834/2020-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsável: Walter Lins Arcoverde 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração 
Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
025.778/2021-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - 
Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Ceará - CDC 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
014.470/2021-7 - 

  

Natureza: Consulta 

Consulente: Luciano Guedes, como Presidente do Conselho 
Nacional de Técnicos em Radiologia 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia 
Representação legal: não há 

  
020.065/2020-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessada: Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados 
Instituições: então Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco 
do Nordeste do Brasil S.A e então Ministério do Trabalho e Emprego  

Representação legal: não há 
  

021.541/2021-3 - 
  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da 
Lei n.º 8.443, de 1992 

Representação legal: não há 
  

029.647/2020-7 - 
  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região (TRT/DF-TO); 

Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
038.498/2018-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação 

da regular aplicação dos recursos repassados pela União para 
atendimento à saúde bucal da população do município. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cianorte/PR 

Responsáveis:  Claudemir Romero Bongiorno; Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná - Ciscenop; 

Edno Guimaraes; Jandira Cordeiro Bahia Domingos; Prefeitura  
Municipal de Cianorte/PR; Rogério Sossai 
Interessado:  Fundo Nacional de Saúde - MS 

Representação legal: Marcos Roberto Brianezi Cazon (OAB/PR 
38.006), Agnaldo Juarez Damasceno (OAB/PR 18.551), Fernando 

Matias da Silva (OAB/PR 81.345) e outros 

Interessado em sustentação oral: 

- Fernando Matias da Silva (OAB/PR 

81.345), em nome do CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO CENTRO NOROESTE DO 
PARANÁ - CISCENOP 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

013.579/2014-2 - 
  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e 
multa, em razão de irregularidades constatadas nas obras do 

Aeroporto de Vitória/ES. 
Recorrentes: Construções e Comércio Camargo Correa S/A; 

Consórcio Enpa-contecnica; Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos 
Lores; Estacon Engenharia S/A; José Roberto Jung Santos; Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A; Paulo Dietzsch Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária 

Representação legal: Thais Strozzi Coutinho Carvalho (OAB/DF 
19.573), Maurício Maranhão de Oliveira (OAB/DF 11.400), Alex 
Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), Renata Arnaut Araújo Lepsch 

(OAB/DF 18.641), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) 
Interessada em sustentação oral: 

- Thaís Strozzi Coutinho Carvalho (OAB/DF 

19.573), em nome de José Roberto Jung Santos 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.350/2021-4 - 

  

Processo de desestatização referente à licitação da Anatel para 

autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 
GHz, 3,5 GHz e 26 GHz associadas à prestação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), destinadas à implementação de redes móveis em 

tecnologia 5G. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de 

Telecomunicações; Ministério das Comunicações 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Aroldo Cedraz (18/08/2021) 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
005.431/2018-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades 

identificadas pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do 
Exército, por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não 
Programada. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro Integrado de Telemática do 
Exército - CITEx 

Responsáveis: Anderson Paraízo Campos, Construtora Queiroz 
Garcia Eireli, Gilseno de Souza Nunes Ribeiro, JCS Comércio e 
Exportação de Condecorações Ltda., José Ricardo Kümmel, Rocha 

Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e Rubem Vaz 
Nogueira 

Representação legal: Adilson de Lizio (OAB/DF 11.500), Adilson 
de Lizio Advogados e Associados (OAB/DF 642/00-RS), 
Alessandro Bruno Macêdo Pinto (OAB/DF 35.471), Alexandre 

Furtado Prieto (OAB/DF 47.129), Aléxia Cristhiane Carvalho 
Barreto (OAB/DF 37.861), Andréa de Paula Pinto (OAB/DF 

53.399), Antônio Perilo Teixeira (OAB/DF 21.359), Augusta 
Cristina Affiune de Albuquerque (OAB/DF 10.789), Daniell Pinho 
Amorim (OAB/DF 48.754), David Coutinho e Souza (OAB/DF 

36.351), Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa (OAB/DF 37.956), 
Guilherme Araújo Fregapani (OAB/DF 34.406), Henrique Araújo 

Costa (OAB/DF 21.989), Isabel Augusta de Lima (OAB/DF 5.143), 
Karina Santos Ferreira (OAB/DF 51.255), Letícia de Almeida 
Rodrigues (OAB/DF 36.029), Maria Lucineide de Souza Moreira 

(OAB/DF 49.548), Neiva Teresinha Holz (OAB/DF 14.029), Noé 
Alexandre de Melo (OAB/DF 14.513), Patrícia Helena Pereira 

Fernandes (OAB/DF 13.748), Romeo Elias (OAB/DF 9.350), 
Simonne Lima e Silva (OAB/DF 11.499), Suraia Maria 
Vasconcellos Chebli (OAB/DF 36.987), Vanessa Gonçalves 

Brandão Silva (OAB/DF 31.541); Guilherme Navarro e Melo 
(OAB/DF 15.640) e Kenia Ribeiro Ferreira (OAB/DF 56.211); 

Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760), Amanda 
Helena da Silva (OAB/DF 59.514), Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 
31.606), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 

51.623), Beatriz Araújo Andrade (OAB/DF 54.145), Carla Mayrink 
Santos Moraes (OAB/DF 27.789), Cristiana Muraro Fracari 

(OAB/DF 48.254), Daniella Borges de Castro Costa (OAB/DF 
18.981), Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669), Giovanna Abbade 
Galesso Coev (OAB/DF 47.123), Ielton Carvalho Piancó (OAB/DF 

47.965), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Luana Karen de Azevedo 

Santana (OAB/AL 13.085), Mariana Ribeiro de Melo Pereira 
(OAB/DF 52.393), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes 
(OAB/DF 41.796), Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira (OAB/DF 

32.653), Tamiris Bessoni Miranda (OAB/DF 59.183) e Victor 
Matheus Scholze de Oliveira (OAB/DF 39.503); e Renata Arnaut 

Araújo Lepsch (OAB/DF 18.641) 
 

1º Revisor: Ministro Augusto Nardes (28/04/2021) 

2º Revisor: Ministro Bruno Dantas (28/04/2021) 
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DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
003.534/2017-0 - 

  

Representação instaurada para tratar de indícios de irregularidades 

verificados em quinze contratos da EBC avaliados durante inspeção 
in loco. Análise das razões de justificativa. 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Interessado: Jr - Comunicação & Marketing 
Responsáveis: Américo Martins dos Santos; Braulio Costa Ribeiro; 

Claudia Feher; Jadislan Batista Aguiar; Jefferson Luis Lima Cruz; 
Marcos Gomes da Silva; Nereide Lacerda Beirão; Pedro Henrique 
Varoni de Carvalho 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 
Representação legal:  Breno Costa Ribeiro (OAB/MA 9360), Nara 

Vieira Bucar (OAB/DF 17.791), Francisco de Assis Lima Filho 
(OAB/DF 25521), Igor Renato Bernardes Silva (OAB/MG 99.180) 
e outros 

  
026.289/2020-2 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca 

de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia. 
Recorrente: Banco do Brasil S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A. 
Representação legal: Sólon Mendes da Silva (OAB/RS 32.356), 

Sandra de Sousa Padilha Cebola (OAB/RS 166.289); Aécio 
Francisco Bezerra Santos (OAB/MA 14.694), representando 
Eletrosystem Engenharia de Instalações Ltda. 

  
028.168/2020-8 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca 

de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de operação e 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações. 

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

Representação legal: Sólon Mendes da Silva (OAB/RS 32.356), 
Sandra de Sousa Padilha Cebola (OAB/RS 166.289)  

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

006.553/2021-4 - 
  

Agravo interposto contra decisão que referendou medida cautelar 
para a suspensão de pregão de eletrônico destinado à aquisição de 
aquisição de lanchas de patrulha. 

Recorrentes: Antonio Amaral Vilas Boas Neto; Sunil Chandrahas 
Órgão/Entidade/Unidade: DPF - SUPERINT. REGIONAL/RJ - 

MJ 
Representação legal: Vitor Rhein Schirato (OAB/SP 222.413), 
representando DPF - Superint. Regional/RJ - MJ e Antonio Amaral 

Vilas Boas Neto; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (OAB/DF 
12.907), representando Sunil Chandrahas. 
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012.609/2021-8 - 
  

Representação que versa sobre indícios de irregularidades 

constatados na alteração normativa promovida pela diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, materializada na 

Resolução Normativa 930/2021, que dispõe sobre ajuste na 
metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas 
hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia 

(MRE). 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsável: Agência Nacional de Energia Elétrica 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 
Representação legal: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331.938), 

Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828), Flavio Telles de 
Almeida (OAB/RJ 143.000), Renata Rocha Rodrigues (OAB/RJ 

99.902), William Fontes Mendes (OAB/PE 47.402) e outros. 
  

029.080/2014-2 - 
  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial 

provimento aos recursos de reconsideração interpostos, reduzindo 
apenas parcialmente o débito e a multa imputados na decisão inicia l.  

Recorrentes: Gustavo Lemos Petta; Rovilson Sanches Portela; 
Uniao Nacional dos Estudantes 
Responsáveis: Gustavo Lemos Petta; Rovilson Sanches Portela; 

Uniao Nacional dos Estudantes 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 

Representação legal: Eduardo Vaz Barbosa (OAB/PE 44.852), 
Paula Costa (OAB/SP 194.573) e outros. 

  

031.738/2021-4 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de 
licitação cujo objeto é a construção do Novo Centro de 

Processamento Final de Imunobiológicos (NCPFI), sob o modelo 
built to suit (BTS). 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e Fundação Oswaldo Cruz 
Representação legal: Carolina Ferraz da Fonseca (OAB/SP 

260.322) e outros, representando Construcap CCPS Engenharia e 
Comercio S.A. (Construcap) 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

000.362/2021-2 - 
  

Processo de desestatização para o acompanhamento da 17ª Rodada 
de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga 
de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e 

gás natural. 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis 
Representação legal: não há 
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002.071/2015-0 - 
  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares 

as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em 
razão da omissão no dever de prestar contas referente a termo de 

compromisso voltado a melhorias sanitárias domiciliares na 
municipalidade. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Forquilha/CE 

Recorrentes: Edmundo Rodrigues Júnior e Taquara 
Empreendimentos Imobiliários & Servicos Eireli 

Representação legal: Victor Leite Braga e Matos (OAB/CE 
24.655), representando Edmundo Rodrigues Junior (peça 30) e José 
Luiz Cordeiro Saldanha (OAB/CE 32.942), representando Taquara 

Empreendimentos Imobiliários & Servicos Eireli (peça 99) 
  

008.530/2016-5 - 
  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares 
as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, 
em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. 

Recorrente:  Carlos César Pereira 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Responsáveis:  Atalavio Vacari; Carlos César Pereira; Idalete Josefa 
Machado Lourenço; Janir Meirinho Rennes; João Roberto Porto; 
Mailton Pedro de Souza 

Representação legal: não há 
  

033.650/2019-5 - 
  

Recurso administrativo contra despacho proferido pela Presidência 
do TCU que negou provimento a recurso hierárquico relativo a pleito 
do interessado de revisão do seu ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 
Interessado:  Carlos Geraldo de Oliveira 

Representação legal: Milla Fontenelle Vargas (OAB/GO 39179) 
  

040.919/2018-8 - 
  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa a 

recorrente em razão de irregularidades ocorridas na aquisição, por de 
dispensa de licitação, de terreno destinado à construção da Unidade 

de Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1 - Recife/PE. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco 

Responsáveis:  Aline Borges Carrilho Felix; João Maria de Sousa; 
Marília Gonçalves Berquó 

Representação legal: Isabela Madruga de Moraes Matos (OAB/PE 
39.735) e outros, representando Marilia Gonçalves Berquo; Edson 
Monteiro Vera Cruz Filho (OAB/PE 26183) e outros, representando 

Aline Borges Carrilho Felix; Gabriela Dique Poggi (OAB-PE 23985) 
e outros, representando João Maria de Sousa 
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
010.431/2015-2 - 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 

contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão 
de irregularidades na execução de termo de compromisso para a 
aquisição de uniformes escolares. 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cristalina - GO 

Responsáveis: Fábio de Oliveira Scalia; Luciano Rogério 
Fernandes; Luiz Carlos Attiê; Malharia e Confecções Kaly Agon 
Ltda. - EPP 

Representação legal: Guilherme Azambuja Castelo Branco 
(OAB/GO 28.696) e outros, representando Luiz Carlos Attiê; Danilo 

Santos de Freitas (OAB/GO 13.800) e outros, representando 
Prefeitura Municipal de Cristalina - GO; Nilo Gonçalves dos Santos 
Filho (OAB/MG 117.806) e outros, representando Fábio de Oliveira 

Scalia e Malharia e Confecções Kaly Agon Ltda. - EPP 
  

015.810/2020-8 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades na operação 
financeira de mudança de sede da empresa J&F Investimentos S.A. 
para Luxemburgo ou Holanda como forma de transferir para aquele 

País 94% (noventa e quatro por cento) dos ativos da(s) empresa(s) 
que integram o grupo (holding), permanecendo no Brasil apenas o 

ínfimo percentual de 6% (seis por cento), o que poderia dificultar a 
recuperação dos valores das dívidas administrativas, judiciais e 
fiscais por parte dos órgãos competentes. 

Interessados:  Deputados Federais Paula Belmonte, Ubiratan 
Antunes Sanderson, Vanderlei Macris, Eliéser Girão Monteiro Filho; 

e JBS S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

Representação legal: Lauro Luiz Studart Leao (OAB/RJ 121055) e 
outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; Luciana Christina Guimaraes Lossio (OAB/DF 
15.410) e outros, representando JBS S/A 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
009.881/2004-6 - 

  

Recurso de revisão contra acórdão que apreciou a prestação de 

contas da entidade relativa ao exercício de 2003. 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 
Responsáveis:  Adelton Benevenuto; Adriana Rodrigues Bessa 

Costa; Alvaro Luiz Savio; Antonio Carlos Soares Lima; Antonio da 
Silva Oliveira Filho; Carlos Fernando de Souza Leão Andrade; 

Cibele Goncalves Azevedo Correa; Célia Corrêa; Delmo Manoel 
Pinho; Ernani Florêncio Duarte; Evandro Ferreira Vasconcelos; 
Evandro Luiz de Souza; Francisco José Robertson Pinto; Joao dos 

Reis Pimentel; Jorge Miguel Bustamante Monteza; José Alex 
Botelho de Oliva; José Alves Sobrinho; José Camilo de Faria; Keiji 

Kanashiro; Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias; Levy Silva; 
Luciane Pimentel de Lima; Luiz César Brandão Maia; Luiz Rafael 
D'oliveira Mussi; Maria da Glória Felgueiras Nicolau; Mario 

Ferreira Vianna; Paulo Sérgio Oliveira Passos; Raul de Bonis 
Almeida Simões; Richard Klien; Sérgio Magalhães Giannetto ; 

Vilmar Valle; Wagner Granja Victer 
Interessado:  Companhia Docas do Rio de Janeiro 
Representação legal:   Cássio Augusto Borges (OAB RJ 91.152 e 

OAB/DF 20.016-A) e outros 
  

015.722/2019-8 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a 
pedido de reexame da embargante interposto contra deliberação que 
apreciou auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço das 

subestações Quixadá e Fortaleza II, localizadas no Estado do Ceará. 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco 
Interessados:  Congresso Nacional . 
Representação legal: Bruno de Assis Martins (OAB/MG 100.246) 

e outros. 
  

015.954/2021-8 - 
  

Denúncia sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para 
contratação de serviços de varrição, apoio operacional e correlatos 
para o Entreposto Terminal de São Paulo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo 

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

8.443/1992) 
Representação legal: Alessandra Moraes Sá Tomarás (OAB/SP 

194.911) e outros 
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016.845/2006-6 - 
  

Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas 

do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não-
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 

repassados ao Fundo Partidário no exercício de 1999. 
Recorrente: Luiz Benes Leocádio de Araújo 
Órgão/Entidade/Unidade: Diretório Regional do PMDB/RN; 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
Representantes legais: Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes 

(OAB/RN 3937); Rafael Pires Miranda (OAB/RN 13.298); Sarah 
Roriz de Freitas (OAB/DF 48.643)  

  

029.059/2021-6 - 
  

Representação em razão de supostas irregularidades em pregão 
eletrônico que tem por objeto a contratação de prestação dos serviços 

de teledigifonista para o atendimento ao público por meio do Disque 
Eleitor. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais 
Representação legal: não há 

  
033.501/2019-0 - 

  

Prestação de contas ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 
2018. 

Responsáveis: Adalberto Santos De Vasconcelos; Antonio Carlos 
Paiva Futuro; Dayvson Franklin De Souza; Hussein Ali Kalout; 

Joaquim Lima De Oliveira; Marcio De Freitas Gomes; Pablo 
Antonio Fernando Tatim Dos Santos; Ronaldo Fonseca de Souza; 
Wellington Moreira Franco. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria-Geral da Presidência da 
República 

Representação legal: não há 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
012.309/2016-8 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi 

negado provimento a pedidos de reexame interpostos contra 
deliberação pela aplicação de multa a gestores da Eletrosul Centrais 
Elétricas S.A. em razão de irregularidades nos procedimentos de pré-

contratação para realização de estudos e serviços de licenciamento 
ambiental das obras de expansão das linhas de transmissão para 

escoamento de energia eólica na região norte de Lagoa dos Patos/RS 
(lote A do Leilão 4/2014-Aneel), concedidas à Eletrosul. 
Embargantes:  Daniel Vieira de Almeida; Giovani Goncalves Petri; 

Martin Carlos Resener; Maycon Bettoni 
Órgão/Entidade/Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 
6.546) e outros, representando Giovani Goncalves Petri, Daniel 
Vieira de Almeida, Martin Carlos Resener e Maycon Bettoni; 

Estefania Torres Gomes da Silva e outros, representando Agência 
Nacional de Energia Elétrica; Fabiano Marcos Zwicker (OAB/SC 

16.035) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 
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014.118/2015-7 - 
  

Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares 

as contas do recorrente, imputando- lhe débito e aplicando-lhe multa, 
em razão de irregularidades na execução de convênio destinado à 

construção de dois barracões industriais na municipalidade. 
Recorrente: Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cumaru/PE 

Responsável: Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
Representação legal: Raphael Parente Oliveira (OAB/PE 26.433) e 

outros, representando Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
  

016.027/2020-5 - 
  

Acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos 

públicos federais na gestão de riscos advindos da covid-19, bem 
como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. Quarta etapa.  

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco da Amazônia S.A.; Banco do 
Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Caixa Econômica 
Federal 

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

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

006.468/2017-9 - 
  

Monitoramento de determinações relativas à implementação do 
sistema de controle de ponto eletrônico nas unidades hospitalares 

federais no Rio de Janeiro. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz; Hospital 
Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital 

Federal do Andaraí; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do 

Câncer José de Alencar Gomes da Silva 
Representação legal: não há 

  

006.767/2020-6 - 
  

Representação autuada para análise de manifestação de cada 
responsável, em virtude de fraude à licitação em contratos do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsável: Empresa Brasileira de Engenharia S.A. 

Representação legal: Hugo Benamor Ferilles (OAB/RJ 152.961) e 
outros 

  
010.889/2019-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na 
execução de termo de compromisso firmado para execução de ações 

de reestabelecimento de serviços essenciais no município. Análise 
das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Mafra/SC 
Responsáveis: Roberto Agenor Scholze, Jerri Adriano Neppel, Raul 
Ivan Ferrari, Ângela Kwitschal, Jonny Eduardo Teixeira Lopez e 

Carlos Augusto de Oliveira 
Representação legal: Francisco Kenji Nishioka (OAB/SC 23.492) 
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022.352/2019-8 - 
  

Pedido de reexame interposto contra decisão desta Corte de Contas 

que determinou a adoção de providências para compensar o tempo 
de afastamento irregular do cargo, de magistrada integrante daquele 

tribunal, para o exercício da presidência de associação de classe. 
Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, 
representado por seu presidente, Desembargadora Carmen Izabel 

Centena Gonzalez 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região/RS 
Interessados: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS; 
Valdete Souto Severo 

Representação legal: Marco Antônio Loduca Scalamandre 
(OAB/SP 100.743) e outros 

  
033.564/2018-3 - 

  

Processo administrativo referente à proposta para o aprimoramento 
e modernização do Código de Ética dos Servidores do TCU, 

aprovado pela Resolução TCU 226/2009. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
016.431/2015-4 - 

  

Embargos de declaração oposto a acórdão que negou provimento a 

recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou 
irregulares contas especiais do embargante, imputou-lhe débito e o 
inabilitou para exercício de cargo ou função de confiança em razão 

de desvio de finalidade no custeio de despesas de transporte de 
agricultores. 

Embargante: Nilton Bezerra Guedes 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional no Estado 
do Paraná do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

- Incra/PR 
Representação legal: Valdez Adriani Farias, Procurador Federal 

  
024.649/2020-1 - 

  

Representação acerca de irregularidades nas aquisições de 
equipamentos de proteção individual - EPI, para o enfrentamento da 

Covid-19, realizadas diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde 
de Roraima - Sesau/RR 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsáveis: Francisco Monteiro Neto; Francisvaldo de Melo 
Paixão; Haiplan Construções Comércio e Serviços Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Roraima 
Representação legal: não há 
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028.533/2017-8 - 
  

Recursos contra deliberação que julgou irregulares as contas de ex-

gestores e empresas, condenando-os solidariamente ao pagamento de 
débito e multa em função de superfaturamento na construção da 

carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap) e 
determinou à Petrobras que adotasse as medidas necessárias ao 
arresto dos bens dos responsáveis. 

Recorrentes: Renato de Souza Duque; Pedro José Barusco Filho; 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo; César Ramos Rocha; José Carlos 

Cosenza; UTC Participações S.A.; UTC Engenharia S.A.; Ricardo 
Ribeiro Pessoa; Jorge Alberto Merola Faria; Petróleo Brasileiro 
S.A.; Promon Engenharia Ltda.; Márcio Faria da Silva; Rogério 

Santos de Araújo; Odebrecht S.A.; Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. e Marcelo Bahia Odebrecht 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Representação legal: Rodrigo Jansen (OAB/RJ 111.830), Márcio 
Gomes Leal (OAB/RJ 84.801), Antônio Augusto Lopes Figueiredo 

Basto (OAB-PR 16.950), Luís Gustavo Rodrigues Flores (OAB/PR 
27.865), Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/RJ 20.283), Thiago 

de Oliveira (OAB/RJ 122.683), Bernardo Braga Otto Kloss 
(OAB/RJ 150.120), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), 
Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154), Nayron 

Sousa Russo (OAB/MG 106.011), Sebastião Botto de Barros Tojal 
(OAB/SP 66.905), Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (OAB/SP 

272.153), Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB/RJ 131.998), 
Antônio Carneiro Maia Neto (OAB/RJ 138.278), Robson Martins 
Pinheiro Melo (OAB/DF 47.207), representando MPE Montagens e 

Projetos Especiais S.A 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
014.702/2021-5 - 

  

Representação sobre supostos indícios de irregularidades 

relacionadas à extração de ouro em terras indígenas na região da 
Amazônia. 

Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto 
ao TCU, Lucas Rocha Furtado 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Meio Ambiente 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
009.877/2019-3 - 

  

Tomada de contas especial autuada em razão dos indícios de 

utilização indevida dos recursos federais transferidos ao Estado de 
Roraima pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) 
durante o exercício de 2015. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Roraima 
Responsável: Estado de Roraima 

Representação legal: Frederico Silva Leite (OAB/RR 514), entre 
outros, representando Maria Suely Silva Campos e Vanessa Alves 
Freitas (OAB/RR 226B), representando o Estado de Roraima 
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025.876/2021-0 - 
  

Denúncia sobre indícios de irregularidade em dispensa de licitação 

para a aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede da 
entidade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física 
da 13ª Região/BA 
Denunciante: Identidade preservada em sintonia com o art. 55, 

caput, da Lei n.º 8.443, de 1992 
Representação legal: não há 
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036.342/2016-5 - 
  

Tomada de contas especial autuada em razão dos indícios de dano ao 

erário na execução de contrato para a execução das obras inerentes 
às Unidades UHDTI (U-2313), UGH (U-22311), UDEA (U-32323) 

e à unidade integrante da carteira de gasolina da Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsáveis: UTC Engenharia S.A.; Construtora Norberto 
Odebrecht S.A.; Construtora OAS S.A.; Consórcio Conpar; César 

Ramos Rocha; Francisco Pais; José Adelmário Pinheiro Filho; 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros; José Carlos Cosenza; José 
Sérgio Gabrielli de Azevedo; Marcelo Bahia Odebrecht; Márcio 

Faria da Silva; OAS S.A.; Paulo Roberto Costa; Pedro José Barusco 
Filho; Renato de Souza Duque; Ricardo Ribeiro Pessoa; Rogério 

Santos de Araújo; e Venina Velosa da Fonseca 
Representação legal: João Carlos Ribeiro Areosa (OAB/RJ 
152.026), entre outros, representando Venina Velosa da Fonseca; 

Priscilla de Souza Pestana (OAB/RJ 162.556), entre outros, 
representando José Carlos Cosenza e Alan Kardec Pinto; Elisabete 

Barbosa Ruberto (OAB/RJ 169.700), entre outros, representando a 
Petróleo Brasileiro S.A.; Cesar Augusto Guimaraes Pereira 
(OAB/PR 18.662), entre outros, representando a OAS S.A. e a 

Construtora OAS S.A.; Marcella Querino Mangullo (OAB/SP 
304.560), entre outros, representando a Construtora Norberto 

Odebrecht S.A.; Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073) entre 
outros, representando César de Araújo Mata Pires e Cláudio Romeo 
Schlosser; Paulo Henrique Milanez de Souza, entre outros, 

representando a UTC Engenharia S.A.; Maria Francisca Sofia 
Nedeff Santos (OAB/PR 77.507), entre outros, representando Pedro 

José Barusco Filho; André Bastos Smilgin (OAB/RJ 93.482), entre 
outros, representando Francisco Pais; Tathiane Vieira Viggiano 
Fernandes (OAB/DF 27.154), entre outros, representando Marcelo 

Bahia Odebrecht e o Consórcio Conpar; Leonardo Bissoli (OAB/SP 
296.824), entre outros, representando Ricardo Ribeiro Pessoa; 

Polyanna Ferreira Silva Vilanova (OAB/DF 19.273), entre outros, 
representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maurício de 
Oliveira Guedes, Cid Mello Maciel, Fernando Almeida Biato, José 

Paulo Assis, Marco Tullio Jennings, Mário Márcio Castrillon de 
Aquino, Rogério Ferreira de Araújo, Rosa Akie Stankewitz, 

Sandoval Dias Aragão, Sérgio de Araújo Costa e Sérgio dos Santos 
Arantes; Daniel Müller Martins (OAB/PR 29.308), representando 
José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães 

Medeiros; Rodrigo Benício Jansen Ferreira (OAB/RJ 111.830), entre 
outros, representando Renato de Souza Duque; e João Mestieri 

(OAB/RJ 13.645), entre outros, representando Paulo Roberto Costa 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 21 

038.410/2019-2 - 
  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações 

acerca da existência de trabalhos já realizados ou em andamento em 
face do desmatamento nos diferentes biomas do País, além da 

possibilidade de realização de auditorias relacionadas ao tema, bem 
como envie cópia dos documentos pertinentes à solicitação. 
Solicitante: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Câmara dos Deputados 
Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério do Meio Ambiente e 

autarquias vinculadas 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  

001.826/2017-4 - 
  

Relatório de auditoria visando verificar a gestão dos recursos de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e anuidades. 
Interessados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado da Bahia; Juvenal Rodrigues de Neiva 
Responsáveis: Genivaldo Barbosa dos Santos; Herbert Pereira de 

Oliveira; Luis Edmundo Prado de Campos; Marco Antônio Amigo. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado da Bahia; Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Crea. 

Representantes legais: Eduardo Silva Lemos (OAB/BA 24113) 
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025.813/2016-1 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia a 

respeito de irregularidades nas entidades relacionadas a contratações 
de pessoal; salário do diretor regional do Sesc/DF; e furto de 

computadores. 
Embargante: Serviço Social do Comércio - Administração 
Nacional 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no 
Distrito Federal; Administração Regional do Sesc no Distrito 

Federal; Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Serviço 
Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento 
Nacional. 

Responsáveis:  Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto; Roberto 
Simões. 

Interessados:  Administração Regional do Senac no Distrito 
Federal; Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas; 
Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará; Departamento 

Regional do Sesi no Estado da Bahia; Graziela Dias de Oliveira; Jose 
Roberto Sfair Macedo; Maria Celia Nacfur Sfair Macedo; Patricia 

Costa Oliveira Santos; Roberta Nacfur Macedo; Serviço Brasileiro 
de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 
Representação legal: Henrique de Sousa Lima (OAB/DF 53.484) e 

outros, representando Administração Regional do Sesc no Distrito 
Federal; Alain Alpin Mac Gregor (OAB/RJ 101.780) e outros, 

representando Serviço Social do Comércio - Administração 
Nacional; Renata Mangualde Felizardo (OAB/MG 83.898) e outros, 
representando Roberto Simões; Fabrício Juliano Mendes Medeiros 

(OAB/DF 27.581) e outros, representando Serviço Brasileiro de 
Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; 

Marilza de Fatima Pereira (OAB/DF 41150) e outros, representando 
Administração Regional do Sesc no Distrito Federal, Administração 
Regional do Senac no Distrito Federal e Administração Regional do 

Senac no Distrito Federal; Ana Claudia Teixeira de Macedo 
(OAB/DF 38.346) e outros, representando Departamento Regiona l 

do Sesi no Distrito Federal e Departamento Regional do Sesi no 
Distrito Federal. 
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PLENÁRIO - RESERVADA 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária de caráter reservado de 25/08/2021, às 14h30 
Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de apreciar 

processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 
 

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 AUGUSTO NARDES 

  
015.878/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Luis Eduardo Pessoa de Lima Oliveira 
(OAB/AL 17.671) 

  

016.820/2021-5 - 
  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  
018.731/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  
018.732/2021-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 
(OAB/MA 11.627) 

  

019.382/2021-9 - 
  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  
035.419/2017-2 - 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
008.672/2021-0 - 

  

Natureza: Acompanhamento 
Representação legal: não há 

  
012.077/2012-7 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Representação legal: Jennyson Ercy Soares de Oliveira (OAB/CE 
15.876) e outros; Francisco Dias de Paiva Filho (OAB/CE 15324) e 
outros; Adenauer Moreira (OAB/CE 16.029-A) e outros; Paulo 

Cesar Mendonça de Holanda e outros; Thiago Andrade Dias 
(OAB/CE 33.988) e outros; Carmina Burana Gurgel Coelho 

(OAB/CE 38.440) e outros; Thiago Campelo Nogueira (OAB/CE 
19029); Elizio Morais Baratta Monteiro (OAB/CE 20.969); Vicente 
Martins Prata Braga (OAB/CE 19309) 

  
015.918/2016-5 - 

  

Natureza: Relatório de Levantamento 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

https://portal.tcu.gov.br/sessoes


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 24 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
006.168/2019-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representação legal: Henrique Bastos Rocha (OAB/RJ 95.577), 
Saulo Benigno Puttini (OAB/DF 42.154), Paulo Roberto Galli 
Chuery (OAB/DF 20.449), Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto 

(OAB/DF 21.359) e outros 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
015.759/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Rodrigo Pirajá Wienskoski (OAB-SP 
421.123) 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

033.249/2018-0 - 
  

Natureza: Aposentadoria 
Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  

020.309/2017-1 - 
  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: Ricardo Zacharski Júnior (OAB/RJ 160.053)  
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo:  018.524/2019-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Município de Ibaretama - CE 
Responsável(eis): Eliria Maria Freitas de Queiroz 

Interessado(os): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz (Peças 

68-70), contra o Acórdão 7951/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 55). 

Conheço do recurso interposto, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c 

o artigo 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.4.2 do Acórdão 7951/2021-
TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 71-72). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 19 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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Processo: 015.154/2021-1 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Linhares - ES 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Diagmaster Cientifica Ltda, Fastmed Comercio Ltda 

DESPACHO 

Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de 
Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 1), a respeito de possíveis irregularidades 

ocorridas na Prefeitura Municipal de Linhares/ES, relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP 57/2020, que 
tem por objeto a aquisição de testes rápidos para Covid-19 (AG e IGM/IGG), custeada com recursos 
federais vinculados ao Sistema Único de Saúde. 

2. Os testes para o enfrentamento de emergência de saúde pública vigente e auxílio no 
diagnóstico da doença por infecção por coronavírus são destinados a atender à Vigilância em Saúde, nas 

demandas das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Referência para Síndromes Gripais - Covid-19 e 
Hospital Geral de Linhares, incluindo Unidade de Referência para Covid-19 (anexa ao Pronto Socorro). 

3. O referido pregão gerou as Atas de Registro de Preços 40/2021, 41/2021 e 42/2021, assinadas 

em 26/4/2021, com validade por seis meses, contados a partir da data da assinatura, vedada a prorrogação 
(peça 4, p. 25, item 25.1), nos seguintes valores (peça 5, p. 1-2):  

 i) ARP 40/2021 (peças 6 e 7) - Lote 4 - Empresa Diagmaster Científica Ltda. (CNPJ 
09.322.796/0001- 73): R$ 1.950.000,00;  

 ii) ARP 41/2021 (peças 8 e 9) - Lotes 1 e 3 - Empresa Fastmed Comercio Ltda. (CNPJ 

04.779.188/0001- 79): R$ 4.425.000,00;  

 iii) ARP 42/2021) (peças 10 e 11) - Lote 2 - Empresa Magnum Import Ltda. (CNPJ 

11.462.374/0001- 45): R$ 375.000,00. 

4. A análise inicial apontou indícios de irregularidades, a seguir relacionados, os quais foram 
objeto de oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Linhares/ES, de diligência e de manifestação das 

empresas Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda. 

4.1. Sobrepreço nos itens 1, 2 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as Atas de 

Registro de Preços 40/2021 e 41/2021; 

4.2. Falha na pesquisa de preços para estimar os preços referenciais do Pregão Eletrônico 
57/2020, pois balizada unicamente em cotações realizadas com potenciais fornecedores (Acórdão 

247/2017-TCU-Plenário); 

4.3. Sobrepreço na compra referente à adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do 

Município de Colatina/ES; 

4.4. Falha na pesquisa de preços para avaliar a vantagem em realizar compra decorrente da Ata 
de Registro de Preços 189/2020 do Município de Colatina, pois balizada unicamente em cotações realizadas 

com potenciais fornecedores (Acórdão 247/2017-TCU-Plenário). 

5. Promovidas as oitivas e a diligência, o auditor instrutor analisou as respostas apresentadas e 

concluiu, in verbis: 

96.  Ante todo o exposto, está configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica, em 
relação ao qual se consideram identificadas, a partir dos elementos disponíveis nos autos, 

falhas na pesquisa de preços efetivada pela Prefeitura Municipal de Linhares para estimar 
os preços referenciais do Pregão Eletrônico 57/2020 e para avaliar a vantagem em realizar 

compra decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Município de 
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Colatina, bem como ocorrência de sobrepreço nos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 

57/2020, do qual decorreram as Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021. 

97.  Feitas essas considerações, propõe-se deferir o pedido de medida cautelar, com fulcro 

no art. 276 do Regimento Interno/TCU, uma vez presentes os pressupostos do perigo da 
demora e da plausibilidade jurídica, essenciais para sua concessão, para que a Prefeitura 
Municipal de Linhares - ES se abstenha de realizar aquisições relativas aos itens 1, 3 e 4 

do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as Atas de Registro de Preços 40/2021 
e 41/2021, bem como suspenda adesões às referidas Atas de Registro de Preços, no que 

tange aos itens 1, 3 e 4, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em 
apreço. 

98.  A fim de dar cumprimento ao recente comando expedido por intermédio do 

Memorando Circular 12/2021-Segecex, avaliam-se, adicionalmente, as possíveis 
implicações negativas da dilação do prazo, para apreciação do mérito pelo Tribuna l, 

decorrente da proposta de construção participativa de deliberação do TCU ora 
apresentada. 

99.  A respeito, considerando o sobrepreço identificado, não resta dúvida de que as 

aquisições relativas aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram 
as Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, não devem prosseguir. Desse modo, 

sendo a municipalidade a principal interessada em buscar solução para os problemas 
identificados nestes autos, entendemos que a sugestão de construção participativa da 
possível deliberação do TCU quanto aos autos seja a melhor opção para o momento, desde 

que assinado prazo exíguo, mas razoável, para o pronunciamento do órgão municipal. 

6. Com base em sua abrangente análise sobre os elementos constantes dos autos, em especial 

nas conclusões acima transcritas, e considerando que o encaminhamento proposto terá impacto relevante 

na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade, o auditor instrutor propõe, em síntese: i) deferir o pedido 
de concessão de medida cautelar, a fim de que a Prefeitura Municipal de Linhares/ES se abstenha de realizar 

aquisições relativas aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as Atas de Registro 
de Preços 40/2021 e 41/2021, bem como suspenda adesões às referidas ARP, no que tange aos itens 1, 3 e 

4, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço; ii) realizar a oitiva da referida 
prefeitura acerca dos pressupostos da cautelar e dos indícios de irregularidade indicados em sua instrução; 
iii) considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, solicitar à 

citada prefeitura, caso queira, que apresente possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para 
prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; e iv) realizar a oitiva 

das empresas Fastmed Comércio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda. 

7. O Diretor da Selog anuiu à proposta acima transcrita, consoante pronunciamento de peça 
116. 

8. Por meio do pronunciamento de peça 117, o Secretário da unidade técnica especializada 
apresenta divergência parcial com o encaminhamento proposto. A discordância centra-se na análise que 

afastou o perigo da demora reverso e que, em conjunto com a caracterização dos demais pressupostos, 
ensejou a proposta de concessão de medida cautelar para impedir aquisições e adesões dos itens 1, 3 e 4 do 
PE 57/2020, do qual decorreram as ARP 40/2021 e 41/2021. 

9. O dirigente máximo da Selog divergiu da conclusão do auditor que entendeu que o perigo da 
demora reverso estaria mitigado pela obrigatoriedade legal imposta à prefeitura de realizar nova estimati va 

de preços, a fim de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado, promovendo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso necessário, antes de proceder 
às aquisições (aplicação por analogia do art. 4º, §4º, da Medida Provisória 1.047/2021). 

10. O entendimento do Secretário foi no sentido de, havendo a mencionada obrigação legal, 
não se vislumbra razão para a concessão de medida cautelar com vistas a evitar aquisições pelo ente 
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gerenciador, uma vez que, observados os ditames legais e repactuados os preços registrados, não haveria 

risco relevante de aquisição dos itens 1, 3 e 4 do PE 57/2020 com sobrepreço pela prefeitura. 

11. Os seguintes elementos reforçam seu entendimento de que está caracterizado o pressuposto 

do perigo da demora reverso: i) a essencialidade do objeto; ii) a grave crise sanitária instalada 
mundialmente, que demanda resposta imediata por parte dos entes públicos; iii) a manifestação da unidade 
jurisdicionada no sentido de que a morosidade na aquisição dos testes causará risco à vida humana e 

permitirá a disseminação do vírus, prejudicando os serviços da vigilância epidemiológica e impedindo o 
controle da doença. 

12. Além disso, o Secretário da Selog acrescenta que, caso a prefeitura venha a adquirir itens 
das referidas atas com sobrepreço, o valor à vida suplanta os riscos de dano ao erário, preservada a 
prerrogativa deste Tribunal de apurar a responsabilização de quem tenha lhe dado causa e buscar a 

reparação do dano que porventura venha a se concretizar. 

13. Por fim, registra que as mesmas conclusões não se aplicam a eventuais adesões às atas, cuja 

vedação em sede de medida cautelar e até ulterior decisão de mérito se faz necessária diante dos 
contundentes indícios de sobrepreço apontados na instrução técnica. 

14. Diante de suas explanações, o Secretário propõe, em síntese: i) deferir o pedido de 

concessão de medida cautelar a fim de que a Prefeitura Municipal de Linhares/ES se abstenha de autorizar 
adesões às Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, quanto aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 

57/2020, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço; ii) realizar a oitiva da referida 
prefeitura acerca dos pressupostos da cautelar deferida e acerca dos indícios de irregularidade apurados; iii) 
considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, solicitar à citada 

prefeitura, caso queira, que apresente possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para prevenir ou 
corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; e iv) realizar a oitiva das 

empresas Fastmed Comércio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda. 

15. Feita essa breve síntese do caso, passo a decidir. 

16. Inicio a minha apreciação da matéria antecipando que acolho integralmente a análise das 

supostas irregularidades constantes da instrução do auditor da Selog. No que tange ao encaminhamento, 
acompanho a proposta da Selog, consubstanciada no pronunciamento de seu Secretário, adotando a sua 

análise como razões de decidir, sem prejuízo das considerações que apresento a seguir. 

17. Com efeito, cabe preliminarmente observar que os indícios de falhas nas pesquisas de 
preços, tanto em relação à avaliação da vantagem em realizar compra decorrente de adesão à Ata de Registro 

de Preços ARP 189/2020 do Município de Colatina, como para estimar os preços referenciais do Pregão 
Eletrônico 57/2020, e de sobrepreço observados na compra referente à adesão à ARP 189/2020 e na 

adjudicação do pregão em análise (PE SRP 57/2020) são robustos. 

18. Uma vez que as aquisições objeto destes autos utilizam recursos oriundos de repasse federal 
vinculado ao Sistema Único de Saúde, as aquisições devem ser regidas pelas regras federais, mormente a 

Lei 13.979/2020, vigente à época, conforme previsto, inclusive, nos seguintes documentos que integram o 
edital: i) preâmbulo do edital (peça 4, p. 1); ii) tópico “Da Justificativa”, constante do Termo de Referênc ia 

do PE SRP 57/2020 (peça 4, p. 33-34); iii) preâmbulo da minuta da Ata de Registro de Preços nº ___/2020 
(peça 4, p. 46); e iv) preâmbulo da minuta do Contrato nº ___/2020 - Ata de Registro de Preços nº ___/2020. 

19. Por oportuno, transcrevo parte do mencionado tópico do Termo de Referência do PE SRP 

57/2020: 

DA JUSTIFICATIVA: 

... 

A presente licitação se justifica em decorrência da pandemia da COVID-19 e em 

conformidade com a Lei Federal 13.979/2020, levando em conta a situação de 

emergência em nível INTERNACIONAL (Pandemia) e, com intuito de abastecer a 
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Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, com testes rápidos para detecção rápida e 

qualitativa específica para AG e IGM/IGG da COVID-19, assegurando aos usuários e aos 
profissionais da área da saúde, condições adequadas segundo o Processo de Manejo para 

o Novo CORONAVÍRUS (COVID-19) do Ministério da Saúde - MS. (grifado). 

20. Em razão disso, não procedem as alegações da Prefeitura Municipal de Linhares/ES no 
sentido de que não reconhece falhas nas pesquisas de preços para estimar os preços referenciais, pois os 

critérios adotados encontrariam respaldo nas regras estaduais e municipais para orçamentação, 
consubstanciadas no art. 4º, §1º, inciso VI, e § 2º da Lei Complementar Estadual 946, de 27/3/2020, e no 

art. 4º, §1º, inciso VI, da Lei Complementar Municipal 74, de 2/4/2020. Em verdade, como há recursos 
federais envolvidos, havendo conflito entre as regras estaduais, municipais e a Lei 13.979/2020, devem 
prevalecer as regras federais. 

21. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (com redação alterada pela Lei 14.035, de 11 de 
agosto de 2020, e ainda vigente à época de publicação do edital do certame), que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, prevê, em seu art. 4-E, inciso VI, a possibilidade de pesquisa de preços no 
Portal de Compras do Governo Federal, em portais especializados, em contratações similares de outros 

entes públicos ou com potenciais fornecedores, e no § 8º que a estimativa de preços será refeita, com o 
intuito de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração pública.  

22. Por pertinente, reproduzo parte do art. 4-E da Lei 13.979/2020: 

Art. 4º-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata 
esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto 

básico simplificado. 

[...] 

VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes 

parâmetros: 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sites especializados ou de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada 
a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 926, de 2020) 

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não 
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de 

oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver 
justificativa nos autos. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 8º Nas contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da ata de registro de 

preços, a estimativa de preços será refeita, com o intuito de verificar se os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades 

da administração pública, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 4º-E desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 14065, de 2020). 
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23. Assim, em que pese a Prefeitura Municipal de Linhares/ES ter realizado estimativa de 

preços prévia ao Pregão Eletrônico 57/2020, balizada unicamente em cotações realizadas com potenciais 
fornecedores (Pesquisa de Preços 144/2020, elaborada em 4/11/2020, peça 97, p. 11-12), esse orçamento 

não atendeu ao prescrito em lei, na medida em que não se pautou nos parâmetros definidos no transcrito 
art. 4-E da Lei 13.979/2020, e, consequentemente, não refletiu os melhores preços disponíveis no 

mercado à época. 

24. Soma-se a isso o fato de a adesão à ARP 189/2020 do Município de Colatina, ocorrida em 
14/1/2020, ter sido há mais de dois meses da pesquisa de preços e a assinatura das Atas de Registro de 

Preços 40/2021, 41/2021 e 42/2021 decorrentes do Pregão Eletrônico 57/2020 (ocorrida em 26/4/2021), ter 
sido há mais de cinco meses da pesquisa. 

25. Importante destacar que as reduções nos preços unitários dos itens, facilmente verificáve is 

no Painel de Preços do Ministério da Economia, não foram consideradas pela Prefeitura Municipal de 
Linhares/ES, que manteve a referência de preços obtida no mês de novembro de 2020. Ademais, apesar da 

diversidade de fornecedores existente e do amplo acesso ao referido painel, não há indicação de contato 
pela referida prefeitura a nenhuma das empresas ali relacionadas, a fim de atualizar a referência de preços, 
ou mesmo de verificar a possibilidade de que uma das empresas viesse a oferecer uma cotação. 

26. O art. 4º, § 4º, da Medida Provisória 1.047/2021 (o qual replicou o teor do art. 4-E, § 8º, da 
Lei 13.979/2020, cuja vigência já se encerrou), estabeleceu que: 

Para as aquisições e as contratações celebradas, após trinta dias, contado da data de 
assinatura da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade deverá realizar estimativa 
de preços a fim de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os 

praticados no mercado ou na comercialização com a administração pública, promovido o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso necessário. 

27. Apesar de o art. 4º da MP 1.047/2021 tratar de hipótese de dispensa de licitação para registro 
de preços, entendo, em linha com a Selog, que o disposto no § 4º, por analogia, pode ser aplicado no caso 
concreto (adesão à ARP 189/2020 de Colatina-ES, que foi precedida de pregão), considerando que se trata 

de aquisição de insumos para enfrentamento da Covid, cujos preços vêm oscilando ao longo da pandemia. 

28. Dessa forma, no caso em análise, antes de aderir à Ata de Registro de Preços 189/2020 do 

Município de Colatina, que continha o valor unitário de R$ 130,00 por teste rápido para diagnóst ico 
qualitativo Covid-19 AG, a Prefeitura Municipal de Linhares/ES deveria ter atualizado a Pesquisa de Preços 
144/2020, de modo a observar os melhores preços disponíveis no mercado na época da adesão. 

29. Por fim, ressalto, ainda nessa linha, que a jurisprudência desta Corte de Contas relativa às 
aquisições públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia Covid-19 é no sentido de que o gestor busque 

outras fontes de pesquisa de preços, além dos fornecedores, a exemplo do Painel de Preços do Governo 
Federal (Acórdão 7.252/2020-TCU-2ª Câmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes).  

30. No tocante ao sobrepreço, considero pertinentes os parâmetros e referenciais utilizados pelo 

auditor instrutor, os quais foram acolhidos pelos dirigentes da Selog. 

31. De fato, tais parâmetros e referenciais corroboram os indícios de sobrepreços tanto na 

adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Município de Colatina (aquisição de 15.000 unidades de 
teste rápido qualitativo de Covid-19 AG pela metodologia de fluorescência) como na adjudicação dos itens 
1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020 (Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021). 

32. Consoante informações constantes da instrução da Selog, tem-se os seguintes valores que 
confirmam os indícios de sobrepreço quanto à: 

32.1. Aquisição de 15.000 unidades teste rápido qualitativo de Covid-19 AG pela metodologia 
de fluorescência em decorrência da adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Município de Colatina 
(item é idêntico ao item 1 da ARP 41/2021): 
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- Valor de aquisição (14/1/2021, peça 13, p. 1): R$ 130,00, 23% superior à mediana de preços 

constante do Painel do Ministério da Economia (R$ 99,98); 

- Valor da Pesquisa de Preços 144/2020 (4/11/2020, peça 97, p. 11): R$ 154,33; 

- Valor da mediana Painel de Preços do Ministério da Economia para aquisições no período de 
14/12/2020 a 14/1/2021: R$ 99,98. 

32.2. Adjudicação do item 1 do Pregão Eletrônico 57/2020 (ARP 41/2021) - 30.000 unidades 

de teste rápido qualitativo de Covid-19 AG pela metodologia de fluorescência, marca Eco Diagnostica - Ag 
F: 

- Valor adjudicado (ARP 41/2021, de 26/4/2021, com validade de seis meses): R$ 105,00 (peças 
8 e 9); 

- Valor da Pesquisa de Preços 144/2020 (4/11/2020, peça 97, p. 11): R$ 154,33; 

- Valores de referência Painel de Preços do Ministério da Economia: 

      Pesquisa realizada em 2/6/2021, para compras realizadas em 2021, Código do Catmat 

467290: mediana de R$ 70,00 para o valor unitário (peças 27 e 28); 

      Teste de mesma natureza adjudicado em 27/4/2021, por R$ 80,00 a unidade, para um 
total de 6.000 unidades (Pregão Eletrônico 4/2021 da Prefeitura Municipal de São 

Roque do Canaã) (peças 25 e 26); 

      Termo de apostilamento, firmado em 3/8/2021, para que o preço do item 1 do lote 07 

da Ata de Registro de Preços 189/2020, registrado em 24/11/2020 pelo valor unitário de 
R$ 130,00, passe a ser de R$ 69,00 (peça 110); 

      Pregão Eletrônico 1/2021 da Prefeitura Municipal de João Monlevade - MG para 

aquisição de 20.000 unidades do teste marca Eco Diagnóstica Ltda. - Ag F: valor 
unitário de R$ 49,90 (sem equipamentos), de R$ 63,02 (considerando a cessão de 15 

equipamentos de leitura em comodato) ou de R$ 58,65 (considerando a cessão de 10 
equipamentos de leitura em comodato, média de 2.000 testes por equipamento ) 
(18/2/2021, peças 104 e 111, p. 31). 

32.3. Adjudicação do item 3 do Pregão Eletrônico 57/2020 (ARP 41/2021) - 15.000 unidades 
de testes rápido qualitativo de Covid-19 IGM/IGG pela metodologia de fluorescência, marca Eco 

Diagnostica - IGG-IGM F: 

- Valor adjudicado (ARP 41/2021, de 26/4/2021, com validade de seis meses): R$ 85,00 (peças 
8 e 9); 

- Valor da Pesquisa de Preços 144/2020 (4/11/2020, peça 97, p. 11): R$ 93,33; 

- Valores de referências Painel de Preços do Ministério da Economia: 

      Pesquisa realizada em 2/6/2021, para compras realizadas em 2021, Código do Catmat 
467260: mediana de R$ 11,30 para o valor unitário (peças 31 e 32); 

      Pregão Eletrônico 7/2021 do Hospital Militar de Área de Brasília, 20.000 unidades de 

teste de mesma natureza adjudicado em 7/4/2021: R$ 69,00 (peça 37, p. 3, item 6 do 
grupo 1), com previsão de comodato de equipamentos (peças 35, p. 1, item 1.1; e peça 

36, p. 1, item 1.1); 

      Pregão Eletrônico 1/2021 do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, 5.000 unidades 
de teste de mesma natureza adjudicado em 22/2/2021: R$ 64,00 com previsão de 

comodato de 1 equipamento, R$ 78,00 considerando comodato de 5 equipamentos 
(média de 1.000 testes por equipamento) (peças 33, p. 2, item 1.1, e 34). 
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32.4. Adjudicação do item 4 do Pregão Eletrônico 57/2020 (ARP 40/2021) - 50.000 unidades 

de teste rápido qualitativo de Covid-19 IGM/IGG pela metodologia de imunocromatografia, marca Eco 
Diagnostica - Ag F: 

- Valor adjudicado (ARP 40/2021, de 26/4/2021, com validade de seis meses): R$ 39,00 (peças 
6 e 7); 

- Valor da Pesquisa de Preços 144/2020 (4/11/2020, peça 97, p. 11): R$ 55,40; 

- Valores de referências Painel de Preços do Ministério da Economia: 

      Pesquisa realizada em 2/6/2021, para compras realizadas em 2021, Código do Catmat 

467048: mediana de R$ 13,00 para o valor unitário (peças 38 e 39); 

      Pregão Eletrônico 3/2021 do Fundo Municipal de Saúde de São Luís de Montes Belo, 
15.000 unidades de teste de mesma natureza adjudicado em 2/2/2021: R$ 7,50 (peça 41, 

p. 1, item 1; edital em peça 40); 

      Pesquisa no Sistema Comprasnet, Pregão Eletrônico 57/2021 da Prefeitura Municipa l 

de Castelo - ES, 10.000 unidades de teste com corrida dupla para IGG/IGM adquiridos 
em junho de 2021 (teste similar ao oferecido no PE 57/2020): R$ 14,99 (peça 112); 

33. Dessa forma, tendo em vista a adequação dos referencias de preços utilizados pela Selog na 

caracterização dos indícios de sobrepreços e o fato das alegações apresentadas pela Prefeitura Municipa l 
de Linhares/ES e pelas empresas chamadas aos autos não terem sido suficientes para descaracterizar os 

sobrepreços, acompanho a unidade técnica especializada quanto à existência de sobrepreço na compra 
referente à adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Município de Colatina e na adjudicação dos 
itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as Atas de Registro de Preços 40/2021 e 

41/2021. 

34. No tocante ao perigo da demora reverso em relação aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 

57/2020, entendo, em linha com o Secretário da Selog, caracterizado tal pressuposto cautelar, motivo pelo 
qual indefiro, neste momento, o pedido de cautelar nesse ponto.  

35. Contudo, as questões levantadas pelo referido Secretário que sustentaram seu 

posicionamento acerca do indeferimento da cautelar poderão ser melhor esclarecidas pelo ente municipal a 
partir da construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 

315/2020, bem como do previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, 
referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias). 

36. Por fim, diante dos robustos indícios de sobrepreço apontados na instrução técnica, anuídos 

pelo Secretário da Selog, e presentes os pressupostos para adoção da cautelar requerida pelo representante, 
necessário se faz conceder tal medida a fim de que a Prefeitura Municipal de Linhares/ES se abstenha de 

autorizar adesões às Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, quanto aos itens 1, 3 e 4 do Pregão 
Eletrônico 57/2020, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço. 

37. Ante o exposto, e forte nos elementos trazidos aos autos, decido: 

37.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 
constantes do art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento 

Interno do TCU, e do art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014; 

37.2. determinar cautelarmente  à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, tendo em vista a 
existência dos elementos necessários para sua adoção e com fundamento no art. 276, caput, do Regimento 

Interno do TCU, que se abstenha de autorizar adesões às Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, 
quanto aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria 

ora em apreço; 

37.3. determinar a realização de oitiva da Prefeitura Municipal de Linhares/ES, com amparo 
no art. 276, § 3º, c/c art. 250, inciso V, todos do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze 
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dias, se pronuncie em relação aos pressupostos da cautelar deferida e acerca dos indícios de irregularidade 

indicados na instrução de peça 115, no pronunciamento de peça 117 e neste despacho, em especial quanto 
aos seguintes tópicos: 

a) falhas na pesquisa de preços para avaliar a vantagem em realizar compra decorrente de adesão 
à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Município de Colatina, considerando que a Prefeitura Municipa l 
de Linhares/ES não verificou, no momento da adesão, se os preços registrados na mencionada ARP eram 

compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, em desacordo 
com o disposto no art. 4º-E, § 1º, inciso VI, da Lei 13.979/2020, vigente à época; 

b) falhas na pesquisa de preços para estimar os preços referenciais do Pregão Eletrônico 
57/2020, considerando que esse orçamento não se pautou pelos melhores preços disponíveis no mercado 
na época da licitação, em desacordo com o disposto no art. 4º-E, § 1º, inciso VI, da Lei 13.979/2020, vigente 

à época, bem como com a jurisprudência do TCU relativa às aquisições públicas destinadas ao 
enfrentamento da pandemia Covid-19, a exemplo do Acórdão 7.252/2020-TCU-2ª Câmara; 

c) sobrepreço na compra referente à adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 do Municíp io 
de Colatina, conforme pesquisa de mercado realizada no Painel de Preços do Governo Federal relativa a 
contratações similares de outros entes públicos; 

d) sobrepreço nos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as Atas de 
Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, conforme pesquisa de mercado realizada no Painel de Preços do 

Governo Federal relativa a contratações similares de outros entes públicos; e  

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

37.4. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste 
Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditor ia 

(NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a 
representações e denúncias): 

a) solicitar à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, caso queira, no prazo de quinze dias:  

a.1) a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pela Prefeitura 
Municipal de Linhares/ES para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover 

seus efeitos; 

a.2) na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas 
pela unidade jurisdicionada, a manifestação quanto aos possíveis impactos: i) de determinação para o 

cancelamento das Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021 do Pregão Eletrônico 57/2020 e anulação 
dos itens 1, 3 e 4 do certame; ii) da necessidade de realização de contratação emergencial, uma vez 

canceladas as ARP 40/2021 e 41/2021, com preços que reflitam adequadamente os valores praticados no 
mercado, até o término de nova licitação para contratação do objeto; ou iii) da determinação para que sejam 
negociados os preços constantes dos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, do qual decorreram as 

ARP 40/2021 e 41/2021, junto aos signatários das respectivas atas, tendo como base os valores que reflitam 
aqueles atualmente praticados no mercado, considerando o disposto no art. 4º, §4º, da Medida Provisória 

1.047/2021; 

b) alertar a Prefeitura Municipal de Linhares/ES, com relação à construção participativa de 
deliberações, de que: 

b.1) a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades 
verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na 

proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos 
decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse 
público que se pretende tutelar;  
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b.2) a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, 

podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta 
às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e  

b.3) a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 

37.5. determinar a realização, nos termos do art. 276, § 3º, c/c art. 250, inciso V, todos do 
Regimento Interno do TCU, de oitiva da sociedade empresária Fastmed Comércio Ltda. (CNPJ 

04.779.188/0001-79), para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes 
no subitem 37.3. retro, assim como sobre os pressupostos da cautelar adotada; 

37.6. determinar a realização, nos termos do art. 276, § 3º, c/c art. 250, inciso V, todos do 
Regimento Interno do TCU, de oitiva da sociedade empresária Diagmaster Científica Ltda. (CNPJ 
09.322.796/0001-73), para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes 

no subitem 37.3. retro, assim como sobre os pressupostos da cautelar adotada; 

37.7. determinar o encaminhamento de cópia do presente Despacho, da instrução de peça 

115 e do pronunciamento de peça 117 à Prefeitura Municipal de Linhares/ES e às sociedades empresárias 
Fastmed Comercio Ltda. (CNPJ 04.779.188/0001-79) e Diagmaster Científica Ltda. (CNPJ 
09.322.796/0001-73), de forma a embasar as respostas às oitivas. 

À Selog, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 20 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

Processo:  029.114/2019-5 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Entidade: Município de Careiro (AM) 
Responsável(eis): Hamilton Alves Villar (CPF 314.849.722-87) 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) em desfavor de Hamilton Alves Villar, ex-Prefeito do Município de Careiro (AM), em 

razão da impugnação parcial das despesas pagas com recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), nos exercícios de 2006 e de 2013. 

2. O responsável foi regularmente citado e chamado em audiência, por diversas irregularidades. 
No entanto, permaneceu silente, tornando-se revel. 

3. Em sua última instrução, de peça 33, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas 
Especial (SecexTCE), propõe, entre outras medidas, julgar irregulares as contas do ex-prefeito, cobrando-
lhe débito e multa. 

4. Quanto aos fatos narrados referentes ao exercício de 2006, entendo que o processo está 

suficientemente instruído para que me pronuncie sobre seu mérito. No entanto, o mesmo não ocorre em 
relação ao exercício de 2013. Vejamos. 

5. O tomador de contas concluíra haver prejuízo correspondente a 96,66% dos recursos 
repassados naquele ano, o que representava R$ 332.777,50 (peça 5, p. 230). A responsabilidade pelas 

irregularidades verificados recairia sobre o ex-prefeito. Sua conclusão foi acolhida pela Controladoria-
Geral da União (CGU) em seu relatório de peça 6, p. 3-6. 

6. A unidade técnica, no entanto, em que pese ter concordado que houve as irregularidades 
indicadas pelo tomador de contas, entendeu que não seria possível cobrar do responsável a totalidade do 

débito apontado. Considerou haver indícios suficientes apenas para cobrar a devolução de recursos não 
auferidos pela ausência de aplicação financeira. 

7. A irregularidade consistente da falta de alimentação escolar durante parte do período de 800 
hora ou 200 dias letivos, mínimo exigido nos termos do programa, careceu de mensuração no Parecer do 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que não aprovou as contas do gestor (peça 5, p. 168-173). 
Segundo a unidade técnica, não teria sido fornecido qualquer elemento que permitisse comprovação da 
existência do dano ou de seu valor. Mesmo assim, decidiu citar o responsável, ainda que sem a atribuição 
de débito. 

8. Outras irregularidades observadas em 2013 foram objeto de audiência, as quais, segundo a 
unidade técnica, configurariam “manifesto descumprimento dos normativos que regem a execução do 
Programa”. Quais sejam (peça 12, p. 10-11):  

[...] ausência de aquisição de gêneros da Agricultura Familiar com o percentual mínimo 

obrigatório de 30 %; ausência de Quadro técnico de nutricionistas; ausência de cardápio 
elaborado para a alimentação escolar; ausência de ações de controle de qualidade 
previstas no Termo de Compromisso; Ausência de oferta ao CAE dos itens de 
infraestrutura necessários à plena execução de suas atividades; raro fornecimento ao 

CAE de todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE; ausência de 
Regimento Interno do CAE; ausência de acompanhamento pelo CAE dos processos de 
compras dos gêneros alimentícios; ausência de cardápio diferenciado aos indígenas; 
baixa qualidade nutricional da merenda escolar; ausência de per capita e de cardápios 

visíveis à comunidade escolar; e ausência de boa iluminação e arejamento dos alimentos 
em 50% das escolas visitadas 
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9. Ocorre que cabe ao gestor público comprovar a boa e regular aplicação dos recursos que 
administra, coisa a que o ex-prefeito está obrigado, em relação à totalidade dos recursos, quando solicitado 
a fazê-lo pelas autoridades legitimadas para isso. Assim, a ausência de documentação suficiente para que 
comprove que os recursos foram adequadamente empregados no objeto do programa e que tenham gerado 
o alcance dos seus objetivos sujeita o responsável à condenação em débito no valor total gerido. 

10. Para melhor clareza do encaminhamento que darei aos autos, cabe aqui delinear, 
sumariamente, o rito de prestação de contas dos recursos do Pnae. 

10.1. De acordo com o art. 3º da Res./CD/FNDE nº 2, de 2012, a prestação de contas dos 
recursos do Pnae consiste na comprovação do alcance do objeto e do objetivo do Programa. 

10.2. Compete ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) receber “o relatório anual de gestão 
do Pnae e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa”, (art. 
19, IV, da Lei nº 11.947, de 2009). O conselho, ainda que tenha função fiscalizatória, não decide sobre a 
instauração de tomada de contas especial, tarefa afeta ao FNDE. Nessa seara, a responsabilidade do CAE é 
fornecer elementos para a análise do tomador de contas. 

10.3. Ao FNDE cabe, então, examinar a prestação de contas sob o aspecto financeiro e quanto 
ao alcance do objeto e dos objetivos da transferência (art. 3º da Res./CD/FNDE nº 2, de 2012) a partir do 
demonstrativo sintético anual da execução financeira, do parecer conclusivo elaborados pelo CAE e de 
outros documentos de prestação de contas. Caso verificadas inconsistências, o FNDE deve emitir 
diligências aos responsáveis para o saneamento das pendências (atr. 4º da Res./CD/FNDE nº 2, de 2012). 
Ao final do processo, a entidade emite o resultado quanto à aprovação das contas, quanto à existência de 
débito e quanto à ocorrência de omissão no dever de prestar contas (art. 5º da Res./CD/FNDE nº 2, de 
2012). 

11. No caso concreto, o CAE não forneceu, em seu parecer, elementos que evidenciassem a boa 
utilização dos recursos, por isso, não aprovou as contas do gestor. Mas também, a partir do documento, não 
é possível aferir a magnitude das irregularidades gravíssimas que indicou, nem há dados suficientes para a 
quantificação do dano. Isso, porque o conselho emitiu seu parecer a partir de visitas realizadas a doze 
escolas do município (peça 5, p. 177) de um universo não indicado e porque não especificou a quantidade 
de vezes ou as datas em que os alimentos deixaram de ser entregues nas escolas ou a frequência em que 
ocorreram as demais irregularidades que noticiou (peça 5, p. 167-174).  

12. Entretanto, o relatório do CAE fornece indícios suficientes de que os objetivos do programa 
não foram atingidos em alguma medida e de que parte dos recursos não foram empregados em seu objeto. 
Diante da precariedade do relatório apresentado pelo CAE, assiste ao gestor o ônus de comprovar a 
adequada gestão dos recursos. 

13. Demais disso, solicitado pelo tomador de contas a se pronunciar sobre as irregularidades 
verificadas, em relação à totalidade da gestão no período, o responsável não apresentou resposta.  

14. Ora, não se pode admitir que o silêncio do gestor o beneficie, uma vez que, de acordo com 
firme jurisprudência deste Tribunal, ele assume pessoal responsabilidade pela comprovação da boa e 
regular aplicação dos recursos federais que administra, devendo demonstrar o correto emprego dos valores 
recebidos, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal. Até porque a precariedade 
observada no parecer conclusivo do CAE, ao menos em parte, parece ser decorrente da conduta do próprio 
ex-prefeito, que deixou de fornecer infraestrutura para o funcionamento da entidade e que raras vezes 
forneceu todos os documentos e informações referentes à execução do Pnae, conforme consta do ofício de 
audiência emitido pela unidade técnica (no trecho transcrito no item 8 deste despacho).  

15. Mesmo que as notificações emitidas pelo tomador de contas (peça 5, p. 192-193) não tenham 
mencionado débito, uma vez que não se passaram dez anos desde as irregularidades, ocorridas em 2013, 
ainda é possível citar o responsável sem que haja prejuízo ao seu direito à ampla defesa e ao contraditór io. 
Inclusive, o § 12 do art. 45 da Res./CD/FNDE nº 26, de 2013 explicita que os documentos elencados no 
§ 11 do art. 45, referentes à comprovação da aplicação do recursos do programa, devem ser disponibilizados 
sempre que solicitados pelo TCU, no prazo de vinte anos a partir da aprovação da prestação de contas do 
FNDE/MEC ao TCU. 
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16. Ressalto que as irregularidades por que o gestor foi chamado em audiência podem ter 

inviabilizado o alcance dos objetivos do programa - por exemplo, pela “ausência de ações de controle de 
qualidade previstas no Termo de Compromisso” ou pela “baixa qualidade nutricional da merenda escolar”. 

Ressalto também que, caso o responsável não comprove ter tomado as providências para evitar tais 
irregularidades, cabe a cobrança de débito. Além disso, chamo a atenção de que é dever do gestor produzir, 
a seu tempo, os documentos comprobatórios do serviço de alimentação escolar prestado com recursos do 

Pnae, inclusive da entrega dos alimentos aos estabelecimentos de ensino, uma vez que os atos dos gestores 
públicos devem ser formais, a fim de possibilitar a própria comprovação da existência do ato. 

17. Contudo, antes de promover a citação, em homenagem à busca da verdade material, cabe 
diligenciar ao município e/ou ao CAE para que forneçam os documentos necessários à comprovação do 
alcance do objeto e dos objetivos do programa, considerando-se aqueles estabelecidos nas normas 

aplicáveis.  

18. Eventuais documentos adicionados aos autos, se necessário, podem ser encaminhados para 

que o FNDE se pronuncie conclusivamente sobre a regularidade da gestão dos recursos do Pnae no ano de 
2013. 

19. Dessa forma, determino que a SecexTCE: 

19.1. promova diligência junto ao município e/ou ao CAE para que forneçam os documentos 
adicionais considerados necessários à comprovação do alcance do objeto e dos objetivos do programa, de 

acordo com o que estabelecem as normas aplicáveis; 

19.2. caso necessário, encaminhe ao FNDE os documentos eventualmente recebidos, para que 
se pronuncie conclusivamente; 

19.3. a depender dos elementos coletados, promova a citação do responsável em relação aos 
recursos geridos cuja utilização não tenha resultado, comprovadamente, na execução do objeto ou no 

alcance dos objetivos do programa. 

 À SecexTCE para providências.  

Brasília, 19 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1000/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 021.165/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Evandro Buaszczyk, CPF: 543.567.760-20 do Acórdão 11323/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 13/10/2020, proferido no processo TC 

021.165/2019-0, 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 15/8/2021: R$ 143.700,04, em solidariedade com a responsável Sul Feiras 

Ltda - CNPJ: 11.325.041/0001-74. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de 
quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 11323/2020-TCU-Segunda 

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 144) 
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EDITAL 1001/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 021.165/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Sul Feiras Ltda - CNPJ: 11.325.041/0001-74, na pessoa de seu representante legal, do 

Acórdão 11323/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 13/10/2020, 
proferido no processo TC 021.165/2019-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a 
condenou 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 15/8/2021: R$ 143.700,04, em 
solidariedade com o Sr. Evandro Buaszczyk, CPF: 543.567.760-20. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro  
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 11323/2020-TCU-Segunda 
Câmara até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros 
acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 143) 
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EDITAL 1002/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 033.303/2019-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Mairan Macedo Teodoro, CPF: 273.437.618-03 do Acórdão 7850/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 18/5/2021, proferido no processo TC 033.303/2019-3, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 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 15/8/2021: R$ 250.353,52. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 7850/2021-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 judicial.  

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 146) 
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EDITAL 1003/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 029.331/2017-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Márcio Regino Mendonça Weba - CPF: 736.441.103-87, 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 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 15/8/2021: R$ 4.890,98. 

O débito decorre da existência de lançamento na conta corrente específica (Banco do Brasil - 

Agência 2314-0, conta 6183-2), no valor de R$ 3.000,60, referente a um cheque compensado, na data de 

12/12/2012, dispêndio não referido na relação de pagamentos efetuados e de destinação ignorada. Tal 

irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: Art. 19, inciso II, da Resolução CD/FNDE 

nº 17, de 19 de abril de 2011. 

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 15/8/2021: R$ 

5.129,64; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 

fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 

8.443/1992). 

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

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

A 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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

http://www.tcu.gov.br/
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O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 143) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1004/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 029.107/2017-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Corina Ilda da Silva Ferreira, CPF: 046.202.006-11 do Acórdão 35/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 26/1/2021, proferido no processo TC 029.107/2017-2, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 15/8/2021: R$ 595.564,28, em solidariedade com 
Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais - CNPJ: 04.240.443/0001-00. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 23.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 35/2021-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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 144) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1005/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 029.107/2017-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais, CNPJ: 

04.240.443/0001-00, na pessoa de sua representante legal, do Acórdão 35/2021-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 26/1/2021, proferido no processo TC 029.107/2017-2, por meio do 
qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a 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 15/8/2021: R$ 595.564,28, em solidariedade com a Sra. Corina Ilda da 
Silva Ferreira - CPF: 046.202.006-11. 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$ 23.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 35/2021-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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 143) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1006/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 011.033/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA BRASIL AÇÃO SOLIDÁRIA, CNPJ: 06.196.354/0001-30, na pessoa de seu representante 

legal, do Acórdão 11845/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 
15/10/2019, proferido no processo TC 011.033/2015-0, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso 
interposto para, no mérito, negar-lhe provimento. 

Dessa forma, fica BRASIL AÇÃO SOLIDÁRIA NOTIFICADA para, no prazo de quinze dias, 
a contar da publicação desta comunicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento 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 15/8/2021: R$ 1.143.760,78, em solidariedade com Luiz 
Fernandes da Rosa Júnior - CPF: 481.395.216-04; e Fernando César Fernandes da Rosa - CPF: 

812.067.126-00. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar 
da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 150.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 13393/2018 - 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 145) 
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EDITAL 1007/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 015.982/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
A.S. Edições e Eventos Ltda - ME - CNPJ: 07.316.737/0001-67, na pessoa de seu representante legal, para, 
no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às 
ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do 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 15/8/2021: R$ 222.989,58. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados com 
amparo no Pronac 05-6907, decorrente da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos. Tal 
irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da 
Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; IN-MinC 1/2012, art. 71, §§ 1ºe 2º; e IN-MinC 1/2013, 
arts. 75, 78 e 90, parágrafo único. 

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 15/8/2021: R$ 
328.621,25; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 144) 
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EDITAL 1008/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

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

na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 5344/2020-TCUSegunda Câmara, Rel. Ministro 
Raimundo Carreiro, Sessão de 12/5/2020, proferido no processo TC 019.364/2019-9 - alterado pelo 
Acórdão 9364/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 8/9/2020 -, 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 15/8/2021: R$ 671.875,12. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 143) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

http://www.tcu.gov.br/
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EDITAL 1009/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 003.462/2018-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Eliseu Barroso de Carvalho Moura - CPF: 054.829.413-53, 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 15/8/2021: R$ 292.513,08. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados ao município de Pirapemas - MA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores 
transferidos, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2012, cujo prazo 
encerrou-se em 30/4/2013. 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, do Decreto 93.872/1986; arts. 20, 21 e 22 da Resolução/CD/FNDE nº 07, de 12 de abril 
de 2012. 

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 15/8/2021: R$ 
304.806,71; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregular idade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone  
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 144) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1010/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 004.674/2021-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Regiane Inácio Bittencourt de Oliveira (CPF 011.786.486-21) 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 Saúde - MS, 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 15/8/2021: R$ 349.390,09, em solidariedade com os responsáveis: Drogaria Oliveira e 

Bittencourt Ltda - CNPJ: 01.263.506/0001-56; e Custódio Fernandes de Oliveira - CPF: 028.903.676-30. 

O débito decorre de irregularidade nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de 
dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por: a) registro de 
dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição; b) registro de dispensação de 
medicamentos em nome de pessoas falecidas; e c) não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado 
e/ou receitas médicas solicitados. Tais irregularidades caracterizam infração aos seguintes dispositivos : 
arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016. 

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 15/8/2021: R$ 
372.261,61; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

A 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 145) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1011/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

TC 002.304/2020-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Albert Stadler - CPF: 716.057.469-91 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 Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 15/8/2021: R$ 17.495.492,45. 

O débito decorre de 1) ausência de funcionalidade do objeto, em face da não consecução dos 
objetivos pactuados no convênio descrito como "objeto: implantação da 1ª etapa do sistema de esgotamento 
sanitário de Porto Belo - SC.", tendo em vista a execução com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem 

aproveitamento útil da parcela executada, não gerando, portanto, o benefício social esperado; 2) não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 579/2007 em face da ausência parcial 

de documentação da prestação de contas e de divergências e/ou falta de informações nos boletins de 
medições e notas fiscais sobre os serviços executados e respectivos valores. 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, Constituição Federal Brasileira, Portaria Interministerial 424/2016, Decreto-Lei 200/1967, 

Lei 8666/1993, Termo de Convênio, IN 76/2016. 

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 15/8/2021: R$ 
23.410.663,04; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 

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

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

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

A 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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

http://www.tcu.gov.br/
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O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 146) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1012/2021-TCU/SEPROC, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

TC 037.298/2018-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Francisco Pestana, CPF: 146.710.343-87 do Acórdão 7288/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 27/4/2021, proferido no 
processo TC 037.298/2018-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a 
recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados 

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

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 16/8/2021: R$ 2.781.222,62. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 200.000,00 

(art.57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 7288/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti até a data do efetivo recolhimento, se paga 
após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução 

judicial.  

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 146) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.

http://www.tcu.gov.br/
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EDITAL 1026/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 029.780/2017-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Hans Fernando Rocha Dohmann - CPF: 834.202.317-68 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 Saúde, 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 
17/8/2021: R$ 5.283.107,24, em solidariedade com os responsáveis Luiz Carlos Rodrigues da Costa - CPF: 

373.775.317-20; Flávio Carneiro Guedes Alcoforado - CPF: 624.305.804-20; e Metalúrgica Valença 
Indústria e Comércio Ltda - CNPJ: 10.560.694/0001-75. 

O débito decorre do sobrepreço da ata de registro de preços 103/2009 e respectivo 

superfaturamento dos contratos dela decorrentes, estimados em 11,56%, irregularidade que viola os 
princípios da eficiência (CF/1988, art. 37) e da economicidade, vez que a contratação foi realizada sem 

estudos técnicos preliminares (lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX) que garantissem a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Administração (lei 8.666/1993, art. 3º, caput), além do seu custo não ter sido avaliado a 
partir de tabelas oficiais de referência (art. 109 da lei 11.768/2008, art. 112 da lei 12.017/2009, art. 127 da 

lei 12.309/2010 e Acórdãos 1.891/2008, 763/2007, 2265/2011, todos do Plenário do TCU. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 17/8/2021: R$ 
5.770.199,25; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 145) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1039/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 

TC 022.629/2017-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a AUDIÊNCIA de Luiz Pinho Rezende, CPF: 982.933.205-59 (art. 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992), 

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

a) na condição de ex-secretário municipal de Saúde de Casa Nova/BA, ante a não observância 

ao disposto no art. 4º c/c § 1º, do Decreto Federal 5.450/2005 e o disposto no Acórdão 247/2017-TCU-
Plenário, Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, quando da escolha da forma presencial em sede do 

Pregão Presencial 008/2016. 

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

audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 
8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade destas contas, se esta for a natureza do processo (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 Complementa r 
64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor 

público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de responsabilidade no Sistema 
Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 
8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por 
até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) 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 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 146) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1041/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 

TC 032.677/2017-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Gelson Jose Martins, CPF: 008.899.472-44, do Acórdão 8473/2020-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 11/8/2020, proferido no processo 
TC 032.677/2017-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 18/8/2021: R$ 762.315,60; em 
solidariedade com o responsável Conselho do Povo Indígena Ingaricó, CNPJ: 07.205.802/0001-87. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 65.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8473/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 143) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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EDITAL 1049/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 040.123/2020-0 - 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 trinta dias, a contar da data 

desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher 

aos cofres da Prefeitura Municipal de Pacujá - CE, o valor histórico atualizado monetariamente desde a 

respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. O valor total atualizado monetariamente até 

19/8/2021: R$ 8.113,20; sendo, R$ 8.113,20 em solidariedade com o(s) responsável(eis): Associação dos 

Municípios do Estado do Ceará, CNPJ: 01.769.435/0001-68; Júlio César Lima Batista, CPF: 

051.679.063-34; e Francisco das Chagas Alves, CPF: 626.153.357-15. 

O débito decorre do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba 

honorária de 20% sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, decorrente de 

convênio nulo, tendo em vista violação aos artigos 1º, §1º, inciso I e XII, e §2º, 2º, inciso III e IV, e 7º, 

incisos III e VI, da IN 1/1997 da STN c/c artigos 116, 55, incisos III e V, da Lei 8.666/1993 e art. 1º, §1º, 

da Lei Complementar 1/2000; bem como contrato nulo, celebrado com empresas privadas sem licitação 

prévia. 

As irregularidades apontadas por esta Corte de Contas envolvem, 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 19/8/2021: R$ 

8.416,63; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 

fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 

8.443/1992). 

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

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

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

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

para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

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 159 de 23/08/2021, Seção 3, p. 145) 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 30, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

Presidência: Ministra Ana Arraes (Presidente) 

Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Alden Mangueira de Oliveira 

Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Correa 

À hora regimental, a Presidente declarou aberta a sessão telepresencial do Plenário, com a presença 

dos Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno 

Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos 

Bemquerer Costa (convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes), André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira; e da Representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e 

Silva. 

Ausente o Ministro Augusto Nardes, em licença para tratamento de saúde. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

O Plenário homologou as Atas nº 6 e 29, referentes, respectivamente, às sessões extraordinár ia 

reservada e ordinária pública, realizadas no dia 4 de agosto de 2021. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 

COMUNICAÇÕES (v. inteiro teor no Anexo I desta Ata) 

Da Presidência: 

Realização, às 14h do próximo dia 12 de agosto, do evento: “Compromisso pela Transparênc ia 

Pública”, com o objetivo de apresentar a prefeitos e demais gestores municipais o trabalho a ser realizado 

pela Força Tarefa Cidadã, com coordenação do TCU e CGU, em parceria com as Redes de Controle 

estaduais, nos meses de agosto e setembro 

Voto de sucesso à Dra. Cristina Machado da Costa e Silva em razão da publicação, no Diário Oficial 

da União do último dia 9 de agosto, da sua recondução ao cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União, ocorrida por meio de decreto do Presidente da República. A 

Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União usou da palavra para 

agradecer a manifestação. 

Convocação de sessão extraordinária para as 9h40m do próximo dia 18 de agosto, com a finalidade 

de dar posse à Dra. Cristina Machado da Costa e Silva no cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União. 

Realização, às 10h do próximo dia 18 de agosto, de sessão extraordinária destinada a apreciar, 

exclusivamente, o processo TC-000.350/2021-4, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que trata da 

desestatização relacionada à licitação da Anatel para autorizações de uso de radiofrequências destinadas à 

implementação de redes móveis com tecnologia 5G. 

Apresentação da proposta orçamentária do Tribunal para o exercício de 2022, acompanhada de anexo 

consolidado que detalha a destinação de recursos. Aprovada. 

Do Ministro Vital do Rêgo: 

Homenagem à profissão de Advogado, em razão da passagem do Dia do Advogado. 

Do Ministro-Substituto Weder de Oliveira: 

Proposta, nos termos do art. 8º da Resolução 315/2020, de determinação à Secex-TCE para que 

analise, nos autos do TC 036.831/2018-2, os apontamentos registrados nos itens 183 a 186 da instrução 

acostada à peça 72 dos autos do TC 003.694/2017-8. Aprovada. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
TC-018.180/2018-3, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues; 

TC-011.030/2009-1 e TC-020.363/2020-6, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler; 
TC-014.992/2005-4, TC-039.874/2020-6 e TC-045.577/2012-9, cujo relator é o Ministro Raimundo 

Carreiro; 

TC-038.380/2018-8, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo; 
TC-016.431/2015-4, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira; e 

TC-020.104/2020-0 e TC-021.071/2020-9, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 
Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

O Plenário aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 1901 a 1920. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 1921 a 1937 e 
1939 a 1954, incluídos no Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se 
fundamentaram. 

NÚMERO DE ACÓRDÃO NÃO UTILIZADO 
Não foi utilizado na numeração dos Acórdãos o nº 1938. 

PROCESSO TRANSFERIDO DE PAUTA 
Com fundamento nos §§ 11 e 12 do art. 112 do Regimento interno, e na Questão de Ordem 4/2019, 

por deliberação do colegiado, foi transferida para a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2021, a 

apreciação do processo TC-005.431/2018-2, cujo relator é o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 
1º revisor é o Ministro Augusto Nardes e 2º revisor é o Ministro Bruno Dantas. 

PEDIDO DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, a apreciação do processo TC-014.328/2021-6, cujo 

relator é o Ministro Bruno Dantas, foi adiada para a sessão do Plenário de 20 de outubro de 2021, ante 

pedido de vista formulado pelo Ministro Jorge Oliveira. Já votou o relator (v. Anexo III desta Ata) 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 

Na apreciação do processo TC-003.639/2014-2, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
o Dr. Pedro Rodrigues Gonçalves Leite não compareceu para produzir a sustentação oral que havia 
requerido em nome de Pedro Paulo Dias de Carvalho. Acórdão nº 1921. 

Na apreciação do processo TC-001.157/2018-3, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, o Dr. 
Luiz Silvio Moreira Salata declinou de produzir a sustentação oral que havia requerido em nome de Délcio 

José Sato. Acórdão nº 1922. 
Na apreciação do processo TC-013.340/2012-3, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, a Dra. 

Karla Pereira produziu sustentação oral em nome de Leonam Von-Grap Marinho Filho. Acórdão nº 1923. 

Na apreciação do processo TC-003.694/2017-8, cujo relator é o Ministro-Substituto Weder de 
Oliveira, o Dr. André Luís Santos Meira produziu sustentação oral em nome de Antonio Florencio de 

Queiroz Junior, Jorge Marão Filho, Nilton Pereira, Gil Roberto da Silva e Castro, Jorge Luiz das Neves 
Morais, José Macena da Silva, Manoel Martins Meireles, João Batista Porto Cursino de Moura, Leoncio 
Lameira de Oliveira, Pedro de Araujo Braz, Armando Bloch da Cunha Valle, Natan Schiper, Rafael Barreto 

Almada, Miguel Nelson Lasalvia, Flavio Luis Vieira Souza, Marlene Neder Amendoeira, Luiz Edmundo 
Quintanilha de Barros, Julio Cezar Rezende de Freitas, Antonio Feris Filho, Alberto Machado Soares, 

Angela Maria Constantino Barberio, Esther Gomes Gonçalves, Napoleão Pereira Velloso, Paulo Guilherme 
Barroso Romano, Robson Terra Silva e Roberto Ferreira da Silva. Acórdão nº 1924. 

COMUNICAÇÃO AO COLEGIADO 

Nos termos do art. 8º da Resolução-TCU 315/2020, ao apreciar o processo TC-010.478/2020-5, o 
relator, Ministro Benjamin Zymler, propôs, e o Colegiado aprovou, determinar à Secretaria de Controle 

Externo da Saúde (SecexSaúde) que, quando oportuno, com fulcro no art. 238 do RITCU, realize 
Levantamento com a finalidade de avaliar a viabilidade da realização de auditoria acerca da atuação da 
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Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e dos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei) indicados na 

representação, com vistas a reduzir a taxa de mortalidade infantil indígena no país, nos termos do item 
1.7.1. do Acórdão nº 1903, constante da relação nº 24. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 1901/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o Ministério da Infraestrutura encaminhou extratos do planejamento de 

desestatizações, por meio de arrendamento portuário, dos terminais PAR32 e PAR50, localizados no Porto 
de Paranaguá/PR, IMB05, localizado no Porto de Imbituba/SC, e POA01, localizado no Porto de Porto 

Alegre/RS; 
Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, os arrendamentos IMB05 e 

POA01 apresentam baixo risco e materialidade em comparação a outros empreendimentos do setor 

portuário, especialmente com o terminal PAR 50, também objeto dos presentes autos; 
Considerando a baixa materialidade e risco do terminal PAR 32 e a apresentação, por interessado na 

licitação do Terminal PAR 32, de documentos sobre possível irregularidade na alteração dos investimentos 
previstos, após audiência pública; 

Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos 

disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU, conforme preconizado na na Instrução 
Normativa TCU 81/2018; 

Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos dos arrendamentos poderá 
ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso 
cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos adotados nas licitações 

e contratações; 
Considerando, por fim, as análises empreendidas pela unidade técnica sobre o escopo da necessária 

fiscalização do terminal PAR 50; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso XV, 143, inciso V, alínea “a”, e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2º, § 

1º, 3º e 5º, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar o escopo da 
fiscalização para os terminais PAR 50 e PAR 32, nos termos propostos pela unidade técnica; dispensar o 

exame da documentação relativa aos arrendamentos IMB05 e POA01, informando ao Ministério da 
Infraestrutura e à Antaq que os processos de arrendamento desses terminais podem ser ultimados, sem 
prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; 

e, restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuidade do feito. 
1. Processo TC-012.474/2021-5 (DESESTATIZAÇÃO) 

1.1. Interessado: Empresa de Planejamento e Logística S.A. (15.763.423/0001-30) 
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPor). 
1.6. Representação legal: Annya Kizzy Boaventura Pereira (22875/OAB-DF) e outros, representando 

Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Adriano Dutra Emerick (45.133/OAB-PR), representando Fts 

Participacoes Societarias S.a.. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1902/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, do Regimento Interno, em prorrogar por 90 

(noventa) dias o prazo para o cumprimento do Acórdão 959/2021-TCU-Plenário, conforme requerido pela 
Casa Civil da Presidência da República e de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-039.733/2019-0 (MONITORAMENTO) 
1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil 

S.a.; Caixa Econômica Federal; Casa Civil da Presidência da República; Embrapa/sct; Instituto Nacional 
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de Colonização e Reforma Agrária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da 

Fazenda (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério de Minas e Energia; Ministér io 
do Desenvolvimento Social (extinta); Ministério do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da Amazônia 

Legal - Sec de Rec. Hídricos (excluída); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) ; 
Ministério do Trabalho (extinta); Ministério dos Direitos Humanos (extinta); Secretaria de Governo da 
Presidência da República; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistênc ia 
Social (SecexPrevi). 

1.5. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1903/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, quanto 
ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, conforme pareceres uniformes emitidos 

nos autos, nos termos abaixo: 
1. Processo TC-010.478/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apenso: 026.353/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 

1.2. Órgão: Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(Dsei) Altamira, Alto Rio Solimões, Kaiapó do Pará, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Solimões e Afluentes, 

Vale do Rio Javari, Xavante e Yanomami 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. nos termos do art. 8º da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, 

comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar a Secretaria de Controle Externo da Saúde 

(SecexSaúde) que, quando oportuno, com fulcro no art. 238 do RITCU, realize Levantamento com a 
finalidade de avaliar a viabilidade da realização de auditoria acerca da atuação da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (Sesai) e dos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei) indicados nesta representação, com vistas 
a reduzir a taxa de mortalidade infantil indígena no país; 

1.7.2. informar ao Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, do MP/TCU, acerca da presente 

decisão; e 
1.7.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 1904/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 

inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir 
relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de 

concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos 
necessários para sua adoção; fazer as seguintes determinações e/ou ordenar a adoção das seguintes medidas 
e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 
1. Processo TC-025.814/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores 
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
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1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. dar ciência à Coordenação Geral de Recursos Logísticos - MRE, com fundamento no art. 9º, 
inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 
Eletrônico 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências 

semelhantes: 
a) exigência, nos itens 9.11.3 a 9.11.6 do edital, como requisito de capacidade técnico-profissiona l, 

de comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissionais nominados para a prestação dos serviços, sendo que se trata de exigência mínima 
quanto ao pessoal técnico especializado considerado essencial para a prestação dos serviços licitados, cujo 

atendimento ocorre por meio de relação explícita e de declaração da sua disponibilização quando da 
assinatura do contrato, conforme dispõe o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/1993. 

1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2º, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por 
Interlinguae Intérpretes & Tradutores Associados Ltda EPP, de ser considerado como parte interessada, 
mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação 

da deliberação de mérito dos presentes autos. 

ACÓRDÃO Nº 1905/2021 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1º, incis o 
XXIV; 15, inciso I, alínea “p”; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da 

presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como 
determinar o seu apensamento aos autos do TC-008.845/2018-2, devendo-se dar ciência aos interessados. 

1. Processo TC-025.670/2021-2 (DENÚNCIA) 
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

1.3. Órgão/Entidade: Centrais Eletricas Brasileiras Sa 
1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle).  
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1906/2021 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso I, do Regimento Interno, 
em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 2590/2020 - TCU - Plenário, 

e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC-027.923/2015-0, sem 
prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 
1. Processo TC-012.633/2021-6 (MONITORAMENTO) 
1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1907/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso V, do Regimento Interno, 
em: 

1. Processo TC-027.946/2019-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 
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1.1. Apensos: 021.472/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 

1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do 
Ministério Público (excluído); Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp; 

Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; 
Tribunal de Contas da União; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
para o Conselho Nacional de Justiça, considerar: 

1.7.1.1. implementado o subitem 1.6.1.1 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 
1.7.1.2. em implementação o subitem 1.6.1.2.1 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 

1.7.1.3. cumprido o subitem 9.1.3 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.1.4. parcialmente cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.1.5. parcialmente implementado o subitem 1.6.1.2.4 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 

1.7.1.6. não cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.1.7. não implementado os subitens 1.6.1.2.2 e 1.6.1.2.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 

1.7.2. para o Conselho Nacional do Ministério Público, considerar: 
1.7.2.1. cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.2.2. implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 

1.7.3. para o Supremo Tribunal Federal, considerar: 
1.7.3.1. implementado, o subitem 9.2.1 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 

1.7.3.2. parcialmente implementado, o subitem 9.2.2 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.3.3. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 
1.7.3.4. não implementado os subitens 1.6.4 e 1.6.5 do Acórdão 978/2020-TCU-Plenário; 

1.7.4. para o Ministério Público Federal, considerar: 
1.7.4.1. parcialmente implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário; 

1.7.5. para a Câmara dos Deputados, considerar: 
1.7.5.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 
1.7.5.2. em implementação os subitens 1.6.3 e 1.6.5 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 

1.7.6. para o Senado Federal, considerar: 
1.7.6.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 

1.7.6.2. parcialmente implementado o subitem 1.6.5 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 
1.7.6.3. em implementação o subitem 1.6.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 
1.7.7. para o Tribunal de Contas da União, considerar: 

1.7.7.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 
1.7.7.2. em implementação o subitem 1.6.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 

1.7.8. encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, cópia 
dos espelhos de avaliação realizada pela equipe de fiscalização (peças 227, 228 e 229, respectivamente ), 
utilizados para fundamentar o Acórdão 798/2020-TCU-Plenário; 

1.7.9. encaminhar cópia da instrução de peça 232 destes autos ao Conselho Nacional de Justiça, ao 
Conselho Nacional do Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, à 

Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União; e 
1.7.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 

ACÓRDÃO Nº 1908/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que a análise dos aspectos Ambiental, Social e Governança (ASG) nos investimentos 
são estimulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por entidades profissionais de 

investimentos, como a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro (Anbima), de modo 
a conscientizar os investidores a incorporarem em suas decisões de investimentos análises de aspectos 
ambientais de suas empresas investidas; 
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Considerando que há nos regulamentos de Fundos de Pensão da Previc e do Conselho Nacional de 

Previdência Complementar (CNPC) a previsão normativa para que sejam incorporadas a análise dos 
aspectos ambientais de empresas investidas e, por isso, não se verificou omissão pelos órgãos normativos 

em relação à questão ambiental; 
Considerando que a proposta de se restringir os investimentos realizados pelas EFPC em empresas 

que não emitem CO² carece de critérios constitucionais ou legais que a fundamentem, bem como adentra 

na esfera de competência e de discricionariedade do gestor; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do 
TCU, bem como no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, 
para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia da instrução contida à peça 11, 

bem como dos estudos indicados nas peças 9 e 10 deste processo, ao Conselho Nacional de Previdênc ia 
Complementar e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar e arquivar os autos, de acordo 

com o parecer emitido pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos 
de Pensão (peça 11). 

1. Processo TC-014.030/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Previdência 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1909/2021 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,  ACORDAM, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1º, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, 
parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante 

indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como 
determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 
1. Processo TC-020.008/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  

1.4. Representação legal: não há. 
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1910/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação quanto a irregularidades em 
renegociação de dívidas decorrentes de operações de crédito realizadas em favor da empresa Frutas do 

Nordeste do Brasil S/A (Frutan), pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

Considerando que em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado 

da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para 
cobrança judicial. 

Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por 

unanimidade, em: 

nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer dos 
pedidos de parcelamento apresentados pelos responsáveis Nicola Moreira Miccione (746.011.483-91), José 

Andrade Costa (231.476.283-53), e Roberto Smith (270.320.438-87) e deferir o pedido para pagamento das 
multas individuais em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos 
correspondentes acréscimos legais; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 68 

nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar o 

parcelamento das multas em até 36 (parcelas) aos seguintes responsáveis apenados em multa pelo Acórdão 
308/2021-TCU-Plenário: Srs. Victor Samuel Cavalcante da Ponte (375.091.107-00); Augusto Bezerra 

Cavalcanti Neto (139.379.364-91); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães (000.141.923-49); Pedro 
Rafael Lapa (075.167.544-04); Francisco das Chagas Sousa Lopes (095.983.913-53); José Agostinho e 
Carvalho Neto (117.046.673-72); Darlan Cunha Lima (231.536.953-34); e Jorge Luís Branco Aguiar (CPF 

459.400.613-20); 
alertar os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento 

antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos 
termos do art. 217, § 1º, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao 
TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo 

digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3º da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 
encaminhar os autos à Consultoria Jurídica do TCU para que se pronuncie sobre a decisão judicia l 

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (peça 734), a qual 
defere ao Sr. Nicola Moreira Miccione “a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito 
no valor de R$34.961,45 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

constituído pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas nº 022.112/2007-0”. 
1. Processo TC-022.112/2007-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Apensos: 030.496/2007-1 (REPRESENTAÇÃO) 
1.2. Responsáveis: Agenor Paulino Trindade (287.968.978-30); Augusto Bezerra Cavalcanti Neto 

(139.379.364-91); Betty Grandszuldzycer (023.653.197-26); Cassandra de Pádua Paz (287.743.293-91); 

Cláudio Vasconcelos Frota (141.028.033-00); Darlan Cunha Lima (231.536.953-34); Edilson Silva Ferreira 
(204.277.863-04); Firmino Pereira de Sousa Filho (189.415.408-87); Francisco Antônio Rodrigues Pereira 

(272.818.413-53); Francisco Roberto Brasil de Souza (061.074.273-68); Francisco das Chagas Sousa Lopes 
(095.983.913-53); Frutan Frutas do Nordeste do Brasil S/a (23.508.336/0001-65); Isaias Matos Dantas 
(061.872.185-15); Jorge Luis Branco Aguiar (459.400.613-20); Jose Agostinho de Carvalho Neto 

(117.046.673-72); Jose Valter Bento de Freitas (121.539.313-04); José Alberto Coelho Paz 
(264.734.107-91); José Andrade Costa (231.476.283-53); José Macedo Barbosa (210.607.543-04); João 

Francisco Freitas Peixoto (090.955.433-15); Luiz Alberto Cruz de Oliveira (059.775.095-53); Luiz 
Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (000.141.923-49); Maria das Gracas de Britto Lobao Melo 
(403.288.647-49); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (112.108.693-49); Natalino Rabinovitch 

(014.232.317-91); Naum Roberto Ryfer (020.695.127-20); Nicola Moreira Miccione (746.011.483-91); 
Nina Ester Palatnik Ryfer (193.214.147-20); Pedro Lopes de Oliveira Filho (142.191.584-72); Pedro Rafael 

Lapa (075.167.544-04); Raimundo Francisco Lobao Melo (290.136.407-10); Raimundo Nonato Gonçalves 
Júnior (228.812.203-04); Ricardo Augusto de Lima Braga (210.117.103-15); Roberto Smith 
(270.320.438-87); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (375.091.107-00); Zeila Sabry Azar 

(078.043.503-68) 
1.3. Interessados: Agenor Paulino Trindade (287.968.978-30); Cassandra de Pádua Paz 

(287.743.293-91); Frutan - Frutas do Nordeste do Brasil Sa (23.508.336/0001-65); José Alberto Coelho 
Paz (264.734.107-91); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (112.108.693-49); Paulo Roberto 
Medeiros Braun (033.771.483-53) 

1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 
1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.8. Representação legal: Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI) e outros, representando Edilson Silva 

Ferreira, José Andrade Costa, Nicola Moreira Miccione e Roberto Smith; Edson Castelo Branco Dominic i 
Junior (8563/OAB-MA), representando Jose Agostinho de Carvalho Neto; Adriano Martins de Holanda 

(5794/OAB-PI) e outros, representando Francisco das Chagas Sousa Lopes; Lais de Moura Bezerra 
Cavalcanti (17.286/OAB-PE), representando Augusto Bezerra Cavalcanti Neto; Haroldo Maia Junior e 
outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Rogerio Neves Baptista (7.196/OAB-PE) e outros, 

representando Pedro Rafael Lapa. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 69 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1911/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Credenciamento 

7/2021, pelo menor preço global, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com vistas à 
contratação de empresa para instalação, configuração e customização de uma plataforma AVA/Moodle; 

Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, 

conforme disposto no art. 106, § 3º, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, incisos III e V, 235, art. 237, inciso VII e parágrafo único, 
todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a 
representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e 

materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução 
(peça 16) ao representante; e arquivar o processo. 

1. Processo TC-025.734/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1912/2021 - TCU - Plenário 

Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 
1/2021, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-BA), com vistas à contratação 

de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade; 
Considerando que o representante alega, em síntese, que o edital de licitação não contém as 

informações suficientes para elaboração de uma campanha, em desconformidade com a Lei 12.232/2010, 

e que não haveria dotação orçamentária para o certame em 2021, em desacordo com o conforme disposto 
no artigo 7°, §2°, inciso III, da Lei 8.666/1993; 

Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem 
prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a 
ensejar prejuízo ao erário; 

Considerando que não restou caracterizado o pressuposto da plausibilidade do direito invocado para 
concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 9, que concluiu pela 

improcedência das alegações da representante; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos 

do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação 
e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia 

deste acordão e da instrução (peça 9) ao CRC-BA e ao representante; e arquivar o processo. 
1. Processo TC-025.735/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade da Bahia 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1913/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts.143, inc. V, letra 
“a” e 169, inc. V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do 
Acórdão 972/2016-Plenário e apensar os presentes autos ao processo originário TC-018.209/2015-7. 
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1. Processo TC-020.430/2020-5 (MONITORAMENTO) 

1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc) 

1.5. Representação legal: não há 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

ACÓRDÃO Nº 1914/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

artigos 238, 250, I, 143, V, ‘a’, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em dar ciência e arquivar estes 

autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-035.323/2020-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 

1.1. Unidades: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S/A; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Eletrobrás Termonuclea r 
S/A; Eletrosul Centrais Elétricas S/A; Furnas Centrais Elétricas S/A 

1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle) 
1.5. Representação legal: Leonardo Andrade Simon e outros, representando Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S/A 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

ACÓRDÃO Nº 1915/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inc. V, letra 
“a”, 235 e 237 do Regimento Interno, em: 

conhecer desta representação, considerando-a improcedente; 
indeferir o pedido de ingresso nos autos da representante e do seu patrono; 

encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica que a fundamenta ao 
representante e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo; Departamento Regiona l 
do Sesi no Estado do Espírito Santo; Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; e 

arquivar o presente processo. 
1. Processo TC-025.829/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Unidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo; Departamento Regiona l 
do Sesi no Estado do Espírito Santo; Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo 

1.2. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/001-11) 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 
1.6. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

ACÓRDÃO Nº 1916/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1410/2021 - TCU 

- Plenário. 
Considerando que por meio do referido decisum o Tribunal fixou, com fundamento no art. 45 da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias para que o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio Grande do Norte - Senac/AR-RN 
adotasse as medidas necessárias à anulação da Concorrência Pública 8/2020, do tipo técnica e preço, 

lançada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio 
Grande do Norte (Senac-AR/RN) com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços de 
consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, para atendimento das necessidades e 
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objetivos dos Departamentos Regionais do Núcleo Nordeste do Senac, nos Estados de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, bem como no Espírito Santo, 
informando, ao final do referido prazo, as providências adotadas, em face de irregularidades identificadas 

no referido certame; 
Considerando que a entidade encaminhou a este Tribunal comprovação da anulação da referida 

concorrência, atendendo ao comando da deliberação; 

Considerando que em face dessa comprovação a Selog, em instrução de peça 10 e pronunciamento 
de peça 11, se manifesta no sentido de considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 

1410/2021-TCU-Plenário, dando ciência do acórdão que vier a ser proferido à referida entidade, 
encerrando-se o processo com seu apensamento definitivo ao originador, e sem prejuízo de que, atendidos 
os critérios de relevância e interesse, venha a unidade, futuramente, analisar edital de certame licitatór io 

que eventualmente seja publicado para contratação de objeto semelhante, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por 

unanimidade, em: 
a) considerar atendidas as medidas indicadas no subitem 9.2 do Acórdão 1410/2021-TCU-Plenário; 
b) dar ciência deste acórdão à Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Norte 

(Senac-AR/RN); 
c) autorizar o encerramento deste processo e seu apensamento em definitivo ao processo originador 

(TC 000.055/2021-2), com fundamento no art. 169, incisos I a III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo 
de que a Selog, atendidos os critérios de relevância e interesse, venha, futuramente, a analisar edital de 
certame licitatório que eventualmente seja publicado pela Administração Regional do Senac no Estado do 

Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN) para contratação de objeto semelhante ao analisado. 
1. Processo TC-021.926/2021-2 (MONITORAMENTO) 

1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.4. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1917/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento 
Interno, de acordo com as proposições da SecexEducação (peças 62 e 63), em: 

a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 455/2020-TCU-
Plenário, dando-se por encerrado o monitoramento do referido acórdão, sem prejuízo, caso no futuro 

entenda-se necessário, que este TCU avalie a conveniência e oportunidade de verificar a efetividade da 
implementação das providências adotadas; 

b) arquivar este processo. 

1. Processo TC-028.126/2017-3 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apensos: 007.407/2016-5 (DENÚNCIA) 

1.2. Responsáveis: Marcelo Reis Magalhães (CPF 018.505.117-05), Secretário Especial do Esporte 
do Ministério da Cidadania; Paulo Wanderley Teixeira (CPF 173.895.777-20), Presidente do COB. 

1.3. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Secretaria Especial do Esporte 

(Seesp/MC). 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 

1.7. Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Comitê 
Olímpico Brasileiro; Henrique de Morais Rochel (375.481/OAB-SP) e outros, representando Associação 

Brasileira de Esgrimistas. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. informar à Secretaria Especial do Esporte (Seesp) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) sobre 

a prolação deste acórdão. 
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ACÓRDÃO Nº 1918/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Propaga Multivendas e 
Serviços Integrados Ltda., com pedido de medida cautelar, alegando a inexequibilidade da proposta 

apresentada pela empresa M. L. Santos Oliveira Lanches, declarada vencedora do Pregão Eletrônico 
13/2021, promovido pelo Depósito Central de Munição - Exército Brasileiro, com vistas à cessão de uso de 
espaço destinado a atividades de apoio de cantina, com valor mensal de aluguel estimado em R$ 1.287,48. 

Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; 
Considerando que a Selog entendeu que não há materialidade que indique a ação do TCU, vez que o 

valor do contrato decorrente, tomando o prazo máximo de 60 meses de vigência, é de R$ 77.248,80; 
Considerando que a Selog apontou que não se vislumbra a existência de riscos relevantes para o 

erário, já que que a contratação não envolve a realização de despesas e que eventuais questões relacionadas 

aos valores constantes da proposta vencedora deverão ser tratadas no âmbito da fiscalização da execução 
contratual; 

Considerando que a Selog entendeu não haver relevância no trato da matéria, visto não haver indíc ios 
de irregularidades que tenham comprometido a execução de políticas públicas ou que tratem de situação 
inédita que enseje agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese 

discutida; 
Considerando que a Selog entendeu que a representação não atende aos requisitos previstos no exame 

sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por 

unanimidade, em: 

a) conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no 

art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do 

baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 

c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento 
Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4º, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 

323/2020. 
1. Processo TC-025.816/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Depósito Central de Munição - Exército Brasileiro 

1.2. Representante: Propaga Multivendas e Serviços Integrados Ltda. (CNPJ 23.929.719/0001-07) 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. comunicar os fatos objeto desta representação ao Depósito Central de Munição - Exército 

Brasileiro para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível 
ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx,  encaminhando- lhes cópia 
da representação (peça 01), da instrução (peças 16 e 17) e deste acórdão; 

1.7.2. informar ao representante a respeito da prolação deste acórdão. 

ACÓRDÃO Nº 1919/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 143, incisos III e V, alínea a, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia, 
para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, 

levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação 
pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1º, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, 

sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao denunciante e ao Hospital Central do Exército, 
de acordo com o parecer da unidade técnica: 

1. Processo TC-022.084/2021-5 (DENÚNCIA) 

1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
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1.2. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército HCE. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1920/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no 

art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade 
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o processo, com fundamento no 
inciso V do art. 169 do RI/TCU, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica 

(peça 73), ao denunciante para conhecimento. 
1. Processo TC-045.730/2020-2 (DENÚNCIA) 

1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
(SecexAdministração). 

1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1921/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 003.639/2014-2. 
1.1. Apensos: 009.843/2019-1; 009.841/2019-9; 009.836/2019-5; 009.839/2019-4; 009.845/2019-4; 

009.844/2019-8; 009.842/2019-5; 009.840/2019-2 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá; Laercio Nunes Mendes 
(508.009.812-00) 

3.2. Responsáveis: Douglas Moraes da Costa (304.130.362-00); Elpídio Dias de Carvalho 

(092.607.572-15); Mecon Comercio e Servicos Ltda (14.536.957/0001-61); Odanete das Neves Duarte 
Biondi (163.600.602-72); Pedro Paulo Dias de Carvalho (092.608.112-87); Rosália Maria Gomes de Freitas 

(252.395.542-34) 
3.3. Recorrentes: Elpídio Dias de Carvalho (092.607.572-15); Odanete das Neves Duarte Biondi 

(163.600.602-72); Pedro Paulo Dias de Carvalho (092.608.112-87). 

4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: 

8.1. Lindoval Queiroz Alcantara (507/OAB-AP). 
8.2. Huan Carlos Santos Silva (1187-E/OAB-AP). 
8.3. Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (3442/OAB-AP). 

8.4. Michela Almeida de Farias (21.099/OAB-DF). 
8.5. Douglas Luzzatto (1.771/OAB-AP). 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por Elpídio Dias de 

Carvalho, Odanete das Neves Duarte Biondi e Pedro Paulo Dias de Carvalho, contra o Acórdão 7.755/2015-
TCU-1ª Câmara. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Pedro Paulo Dias de Carvalho, para, no mérito, 
negar-lhe provimento; 

9.2. conhecer dos recursos de revisão interpostos por Elpídio Dias de Carvalho e Odanete das Neves 
Duarte Biondi, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 

9.3. tornar insubsistentes os itens 9.3.5, 9.3.6, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 7.755/2015 - TCU - 1ª Câmara; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, 
da Lei 8.443/1992 c/c com os art. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar 

irregulares as contas de Elpídio Dias de Carvalho (CPF 092.607.572-15), e de Odanete das Neves Duarte 
Biondi (CPF 163.600.602-72), condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas e fixando-
lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribuna l 

(consoante art. 214, inciso III, alínea “a”, do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas 

indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os 
valores eventualmente já ressarcidos: 

9.3.1. responsável: Sr. Elpídio Dias de Carvalho (092.607.572-15): 

  
Valor original (R$)  Data da ocorrência  

7.749,71  26/5/2010  

35.999,53  5/7/2010  

20.000,00  6/7/2010  

19.640,36  8/7/2010  

635,11  21/7/2010  

1.952,94  5/8/2010  

50.660,00  20/10/2010  

 
9.3.2. responsável: Sra. Odanete das Neves Duarte Biondi (163.600.602-72): 

  
Valor original (R$)  Data da ocorrência  

24.937,70  10/12/2010  

286.000,00  23/12/2010  

4.580,00  24/12/2010  

6.151,00  27/12/2010  

8.772,00  30/12/2010  

 
9.4. nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis, individualmente, as multas a 

seguir especificadas, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetuem e 
comprovem perante este Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, 

na forma da legislação em vigor: 
9.4.1. Sr. Elpídio Dias de Carvalho (092.607.572-15): R$ 19.000,00 

9.4.2. Sra. Odanete das Neves Duarte Biondi (163.600.602-72): R$ 45.000,00 
9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 

caso não sejam atendidas as notificações; 

9.6. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) e aos demais interessados. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1921-30/21-P. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 
Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1922/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 001.157/2018-3. 

1.1. Apenso: 029.352/2019-3 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de revisão (em Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsável: Delcio Jose Sato (110.529.178-28) 
3.2. Recorrente: Delcio Jose Sato (110.529.178-28). 

4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: 
8.1. Luiz Silvio Moreira Salata (46.845/OAB-SP) e outros, representando Delcio Jose Sato. 

8.2. Jailton Zanon da Silveira (44279/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em virtude da inexecução 
parcial dos objetivos pactuados por meio do Termo de Compromisso 792792/2013-SP, no qual se aprecia 
recurso de revisão interposto por Délcio José Sato em face do Acórdão 11.749/2018-TCU-2ª Câmara, da 

relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso 

de revisão interposto por Délcio José Sato para, no mérito, dar-lhe provimento; 

9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.3 do Acórdão 11.749/2018-TCU-2ª Câmara; 
9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, 19 e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Délcio José Sato, dando-lhe quitação; 
9.4. encaminhar cópia do presente Acordão ao recorrente, ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, à Câmara Municipal de Ubatuba-SP e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado 

de São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno 
do TCU, informando- lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço 

<www.tcu.gov.br/acordaos>. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1922-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1923/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 013.340/2012-3. 
1.1. Apensos: 014.553/2016-3; 014.552/2016-7; 022.292/2019-5; 022.291/2019-9; 022.289/2019-4 
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2. Grupo I - Classe de Assunto I - Recurso de revisão (em Tomada de Contas Especial) 

3. Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrente: Leonam Von Grap Marinho Filho (057.543.482-15). 

4. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: 
8.1. Renan Azevedo Santos (18988/OAB-PA) e outros, representando Leonam Von Grap Marinho 

Filho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso 
de revisão interposto por Leonam Von-Grap Marinho Filho contra o Acórdão 7.489/2015-TCU-2ª Câmara, 
relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o 

ao ressarcimento de valores ao Erário, em solidariedade com as empresas S.R. Construções e Maz 
Construções Eireli, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 

9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Leonam Von-Grap Marinho Filho para, no mérito, 

negar-lhe provimento; 
9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1923-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler , 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1924/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 003.694/2017-8. 
1.1. Apensos: 004.930/2019-3; 029.888/2017-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 

3.2. Responsáveis: Alberto Machado Soares (169.284.156-49); Angela Maria Constantino Barberio 
(713.116.887-49); Antonio Feris Filho (036.296.357-68); Antonio Florencio de Queiroz Junior 
(504.456.507-53); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (360.948.207-97); Antonio Lopes Caetano 

Lourenco (030.422.607-63); Armando Bloch da Cunha Valle (028.454.077-34); Carla Christina Fernandes 
Pinheiro (008.970.047-36); Esther Gomes Gonçalves (199.175.037-49); Etevaldo Bastos (073.106.927-72 

* falecido); Flavio Luis Vieira Souza (034.223.967-80); Gil Roberto da Silva e Castro (280.278.927-91); 
Gilberto Neder Amendoeira (182.394.717-49 * falecido); Jorge Luiz das Neves Morais (003.196.457-54); 
Jorge Marão Filho (099.326.077-20); Jose Essiomar Gomes da Silva (889.241.817-34); José Macena da 

Silva (173.759.757-87); João Batista Porto Cursino de Moura (239.017.137-00); Julio Cezar Rezende de 
Freitas (271.069.427-15); Leoncio Lameira de Oliveira (713.894.747-04); Luiz Edmundo Quintanilha de 

Barros (331.351.857-53); Luiz Edmundo Vargas de Aguiar (431.113.007-49); Luiz Gastão Bittencourt da 
Silva (671.636.967-87); Manoel Martins Meireles (265.607.637-49); Marcelo José Salles de Almeida 
(738.146.287-72); Marlene Neder Amendoeira (039.320.607-68); Miguel Nelson Lasalvia 

(004.915.277-72); Napoleão Pereira Velloso (539.808.757-68); Natan Schiper (023.111.437-00); Nicolas 
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Georges Farah Neto (842.684.847-87); Nilton Pereira (046.374.297-49); Orlando Santos Diniz 

(793.078.767-20); Paulo Guilherme Barroso Romano (330.219.887-68); Pedro de Araujo Braz 
(056.558.547-91); Rafael Barreto Almada (054.411.957-62); Roberto Ferreira da Silva (273.429.567-91); 

Robson Campos Leite (033.907.847-21); Robson Terra Silva (950.322.907-34). 
4. Entidades: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado 

do Rio de Janeiro; Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesenvolvimento). 

8. Representação legal: 

8.1. Rafael Thomaz Favetti (OAB/DF 15.435) e outros, representando Robson Campos Leite. 
8.2. Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB/CE 3625) e outros, representando Luiz Gastão Bittencourt da 

Silva, Administração Regional do Senac no estado do Rio de Janeiro e Administração Regional do Sesc no 
estado do Rio de Janeiro; 

8.3. Marcos Jose Santos Meira (OAB/RJ 219.088), representando Luiz Edmundo Vargas de Aguiar, 

Alberto Machado Soares, Antonio Feris Filho, Armando Bloch da Cunha Valle, Flavio Luis Vieira Souza, 
Julio Cezar Rezende de Freitas, Luiz Edmundo Quintanilha de Barros, Marlene Neder Amendoeira, Miguel 

Nelson Lasalvia, Natan Schiper, Nicolas Georges Farah Neto, Rafael Barreto Almada, Robson Terra Silva, 
Esther Gomes Gonçalves, Paulo Guilherme Barroso Romano, Angela Maria Constantino Barberio, 
Napoleão Pereira Velloso, Leoncio Lameira de Oliveira, Jorge Luiz das Neves Morais, João Batista Porto 

Cursino de Moura, José Macena da Silva, Manoel Martins Meireles, Nilton Pereira, Gilberto Neder 
Amendoeira e Pedro de Araujo Braz; 

8.4. Paulo Roberto Camilo de Freitas (OAB/RJ 179.264) e outros, representando Marcelo José Salles 
de Almeida. 

8.5. Clehilton da Silva Franca Neto (OAB/PE 31.093), representando Leoncio Lameira de Oliveira, 

João Batista Porto Cursino de Moura, Roberto Ferreira da Silva, Manoel Martins Meireles e Gilberto Neder 
Amendoeira. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas 

nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço 

Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios denominados 
Projeto Segurança Presente (convênio 2/2015) e Projeto Centro Presente (convênio 1/2016). 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, 
ante as razões expostas pelo relator, em: 

9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por: 

9.1.1. Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida, Flávio Luís Vieira Souza e Luiz 
Edmundo Quintanilha de Barros, membros dos Conselhos Regionais do Sesc/RJ e do Senac/RJ à época dos 

fatos; 
9.1.2. Alberto Machado Soares, Ângela Maria Constantino Barberio, Antônio Féris Filho, Antônio 

Lopes Caetano Lourenço, Armando Bloch da Cunha Valle, Esther Gomes Gonçalves, José Essiomar Gomes 

da Silva, Marlene Neder Amendoeira, Napoleão Pereira Velloso, Natan Schiper, Paulo Guilherme Barroso 
Romano, Robson Terra Silva e Robson Campos Leite, membros do Conselho Regional do Sesc/RJ à época 

dos fatos; 
9.1.3. Antônio Florêncio de Queiroz Junior, Antônio Henrique de Albuquerque Filho, Carla Christina 

Fernandes Pinheiro, Etevaldo Bastos, João Batista Porto Cursino de Moura, Jorge Luiz das Neves Morais, 

Jorge Marão Filho, José Macena da Silva, Júlio Cezar Rezende de Freitas, Leôncio Lameira de Oliveira, 
Manoel Martins Meireles, Miguel Nelson Lasalvia, Nilton Pereira, Pedro de Araújo Braz; Rafael Barreto 

Almada e Roberto Ferreira da Silva, membros do Conselho Regional do Senac/RJ à época dos fatos; 
9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, aos responsáveis a 

seguir arrolados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem 

perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno desta Corte), o recolhimento da dívida ao 
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Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser prolatado até a data 

do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 
9.2.1. no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.1; 

9.2.2. no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.2, com 
exceção de Robson Campos Leite, cuja multa é no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

9.2.3. no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.3, com 

exceção de Etevaldo Bastos, falecido; 
9.3. excluir da relação processual Gil Roberto da Silva e Castro, Luiz Edmundo Vargas de Aguiar e 

Nicolas Georges Farah Neto; 
9.4. considerar prejudicada a apreciação da responsabilidade de Gilberto Neder Amendoeira, em 

razão do seu falecimento; 

9.5. considerar cumprida a determinação constante no item 1.8.5.1, considerar configurada perda de 
objeto quanto ao monitoramento dos itens 1.8.5.2 e 1.8.5.3 e encerrar o ciclo de monitoramento do acórdão 

12620/2018-TCU-1ª Câmara; 
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida;  
9.7. autorizar desde logo, se requerido pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, 
fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante 

o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para 
comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado 
monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a 

falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 
devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do RI/TCU; 

9.8. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, ao 
Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, ao Conselho Regional e à 
Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Regiona l 

e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no estado do Rio de 
Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Município do Rio de Janeiro; 

9.9. nos termos do art. 8º da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes 
autos forem apreciados, comunicação do relator para adoção de providências internas por parte da 
Secretaria-Geral de Controle Externo. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1924-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 1925/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 002.279/2020-7. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  V - Auditoria 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa de 

Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Petróleo Brasileiro S.A.. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPet). 

8. Representação legal: 
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8.1. Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de 

conformidade, com o objetivo de verificar se a estratégia da Petrobras para o setor de gás natural está em 
consonância com as novas diretrizes governamentais de promoção da concorrência; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. dar ciência à Petrobras de que a celebração de contratos de acesso aos gasodutos de escoamento 

da produção, às instalações de tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL, sem a 
observância de todos os requisitos, a configurar a cessão não discriminatória de terceiros, bem como a 
ampla divulgação de todos os documentos, viola o previsto no art. 28, da Lei 14.134/2021, o que, a despeito 

de sanções a serem aplicadas pela Agência Nacional do Petróleo ou outros órgãos, como o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pode ensejar a aplicação da multa, prevista no art. 58 da Lei 

8.443/1992, pelo TCU, aos gestores responsáveis. 
9.2. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 
9.2.1. em observância ao art. 28, § 1º da Lei 14.134/2021, defina procedimento estruturado para 

concessão não discriminatória de capacidade de escoamento de gás natural, envolvendo as condições de 
acesso à infraestrutura, a publicidade das ações, a elaboração de manual de boas práticas para acesso à 

capacidade de escoamento, bem como a divulgação de procedimento, cujos possíveis interessados possam 
seguir, para solicitar ou iniciar a negociação para tal acesso, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: i) critérios de acesso à capacidade de escoamento, ii) restrições para cada sistema de 

escoamento e, finalmente, iv) quaisquer informações técnico-comerciais necessárias para negociação de 
acesso à capacidade de escoamento; 

9.2.2. crie seção específica, em seu sítio da internet, dedicada a divulgar as ações por ela 
empreendidas, no âmbito da abertura do mercado de gás natural, bem como sobre as alienações previstas 
em sua Sistemática de Desinvestimentos, com vistas ao atendimento de diretrizes do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) e, em especial, quanto ao atendimento às cláusulas acordadas no TCC junto ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sinalizando prazos e ações previstas, atualizando 

seu conteúdo, no mínimo, trimestralmente; 
9.2.3. continue avançando nos estudos, para disponibilizar produtos de flexibilidade, durante o 

período de transição para o mercado de gás natural aberto, antes da manifestação definitiva da ANP sobre 

a remuneração devida pelo serviço constante no inciso III, art. 3º da Resolução CNPE 16/2019, e submeta 
esses estudos para avaliação da Agência, com periodicidade acordada entre as duas instituições; 

9.3. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com fundamento no art. 11 
da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 

9.3.1. elabore normas regulando o direito de uso dos proprietários das infraestruturas essenciais, 

definindo o volume e prazo de preferência para o exercício deste direito; 
9.3.2. preveja, em sua agenda regulatória, ações para regular e normatizar a oferta de serviços de 

flexibilidade e balanceamento de rede, com vistas a permitir a efetiva implementação do previsto no art. 3º 
da Resolução CNPE 16/2019; 

9.4. encaminhar o presente acórdão, bem como o voto e o relatório (incluindo seus apêndices) que o 

fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Conselho Administrat ivo 

de Defesa Econômica, mediante a extensão da guarda de confidencialidade, com fundamento no art. 17 da 
Resolução TCU 294/2018, no disposto no art. 22 da Lei 12.527/2011, no art. 4º, §3º, da Resolução 249/2012 
do TCU, nos arts. 2º, inciso X, e 14 da Portaria 210/2014 do TCU e nos arts. 2º, inciso IX, e 6º da Portaria 

329/2014 do TCU 
9.5. tornar pública a instrução à peça 86, à exceção dos parágrafos 201 a 229, 233 a 235, 259, 262 a 

264, 283, 294, 298 a 300, 302, 304, 307 a 318, figuras 9, 10, 12 e todos os apêndices, fazendo incidir sobre 
as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo “Classificação de peças 
do e-TCU com restrição de acesso”, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de 

acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 
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9.6. autorizar a abertura de processo apartado, para que o interlocutor da gerência de demandas de 

órgãos de controle, Ricardo Luiz Mendes, e o gerente geral de gás energia, João Marcello Rangel Barreto, 
responsáveis pela aprovação das informações sobre o tema gás natural, encaminhadas à equipe de auditoria, 

na fase de execução do presente trabalho, apresentem razões de justificativa para a sonegação de relevantes 
documento e informações. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1925-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 

Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1926/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.664/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPet). 

8. Representação legal: 

8.1. Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas a atos do Conselho de Administração (CA) 
da Companhia que levaram, em reunião realizada no dia 24/3/2021, à aprovação da assinatura do contrato 

de compra e venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) e de seus ativos logísticos associados, no Estado 
da Bahia. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em reunião de 1ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 

e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no 
mérito, considerá-la improcedente; 

9.2 considerar o pedido de cautelar prejudicado; 
9.3 baixar, o sigilo dessa instrução, garantindo o anonimato do denunciante; 
9.4 apensar, definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os 

presentes autos ao TC 024.763/2020-9; 
9.5 encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), para que a unidade, nos termos 

dos arts. 6º e 14, incisos I a IV, da Resolução-TCU 294/2018, proceda, no módulo de Classificação de 
Restrição de Acesso do sistema e-TCU, à necessária classificação das peças sigilosas que juntou aos autos; 
e 

9.6 dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1926-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 

Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1927/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 012.842/2013-3. 
1.1. Apensos: 006.486/2017-7; 007.337/2010-8; 008.363/2016-1; 018.778/2013-5; 007.872/2015-1; 

002.116/2018-9; 007.975/2017-1; 027.599/2015-9; 004.303/2017-2; 025.385/2015-1; 007.944/2017-9; 
013.770/2016-0; 021.844/2016-0; 009.191/2014-3; 025.968/2016-5; 024.901/2017-2; 006.664/2019-9; 
028.734/2016-5 

2. Grupo II - Classe de Assunto I: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Chec Dredging CO Ltda. (11.134.816/0001-24); DTA Engenharia Ltda 
(02.385.674/0001-87); EIT Empresa Industrial Tecnica S/A (08.402.620/0001-69); Equipav S/A 
Pavimentacao Engenharia e Comercio (46.083.754/0001-53); Fabrizio Pierdomenico (070.228.188-35); 

Jorge Luiz Zuma e Maia (487.281.107-06); José Carlos Martins da Lomba (275.440.877-00); José 
Cupertino de Oliveira Sampaio (204.559.257-04); José Di Bella Filho (032.949.368-00); Leopoldo Spinola 

Bittencourt (125.930.797-20); Odmir Andrade Aguiar (839.316.357-91); Taissa Meira Coelho Aragao 
Medeiros (084.826.277-83) 

3.2. Recorrentes: Chec Dredging CO Ltda. (11.134.816/0001-24); DTA Engenharia Ltda. 

(02.385.674/0001-87); Equipav Sa Pavimentação Engenharia e Comércio (46.083.754/0001-53); EIT 
Empresa Industrial Técnica S/A (08.402.620/0001-69). 

4. Órgão: Secretaria de Portos (extinta). 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor).  

8. Representação legal:  Kleber Luiz Zanchim ( 248.750/OAB-SP); Bárbara Veltri Filgueiras Teixeira 
(402.503/OAB-SP); Emanoel Lima da Silva Filho (265.117/OAB-SP); Thais Strozzi Coutinho Carvalho 
(19.573/OAB-DF); Izabel Meira Coelho Lemgruber Porto (50180/OAB-RJ); Taisa Magalhaes Freitas 

Ferreira (27950/OAB-DF) e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos por DTA 
Engenharia Ltda., Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio, Chec Dredgin e CO Ltda., EIT - 
Empresa Industrial Técnica S/A e Consórcio Draga Brasil (peça 238) ao Acórdão 1481/2021-TCU-

Plenário; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 
9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1927-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 

Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 1928/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 008.162/2019-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto V - Relatório de Auditoria: 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 
4. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) com o objetivo de avaliar, por meio da análise da minuta do edital RDC Presencial 01/2019-

BM e seus anexos, a adequação da modelagem built to suit (BTS) à execução do Novo Centro de 
Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos - RJ (NCPFI), localizado em Santa Cruz, 
zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar à Fiocruz/Bio-Manguinhos que: 
9.1.1. exija da empresa contratada em face do RDC Presencial 1/2021-BM a apresentação de planilha 

orçamentária dos investimentos para a construção do NCPFI segundo o nível de detalhamento exigido pelo 

art. 17, inciso III, da Lei 12.462/2011 c/c o art. 40, § 2º, do Decreto 7.581/2011; 
9.1.2. antes do início da execução das despesas relativas ao pagamento do aluguel do contrato que 

decorrerá do RDC Presencial 01/2021-BM, verifique o atendimento ao Teto de Gastos da EC 95/2016; 
9.2. recomendar à Casa Civil que, em face de sua atribuição de coordenação e integração das ações 

governamentais, avalie a conveniência e oportunidade de regulamentar as garantias a serem ofertadas pelo 

Poder Público em contratações built to suit de que trata o art. 47-A da Lei 12.462/2011, a fim de reduzir os 
fatores de riscos envolvidos nesses ajustes, permitir propostas mais vantajosas e viabilizar o uso desse 

modelo de contratação no âmbito de administração pública; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia a fim de que analise, para casos futuros, 

o enquadramento de contratações do tipo BTS com reversão, do contrato de gestão para ocupação de 

imóveis públicos (Lei 14.011/2020), do contrato de eficiência (Lei 14.133/2021) e do contrato de 
fornecimento e prestação de serviço associado (Lei 14.133/2021) como uma operação de crédito, 

verificando as condições que devem ser atendidas para a sua celebração; 
9.4. determinar à SeinfraUrbana que examine a adequação do orçamento estimativo do RDC 

Presencial 1/2021-BM e da planilha dos investimentos a ser apresentado pela vencedora da licitação, no 

próximo ciclo do Fiscobras; 
9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), 

à Fundação Oswaldo Cruz, ao Ministério da Economia e à Fundação Getúlio Vargas. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1928-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 
(Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1929/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 025.955/2021-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
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4. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades 
relacionadas ao processo seletivo divulgado por meio do Edital 1/2021, da Agência de Promoção de 

Exportações Investimentos - Apex-Brasil, publicado no DOU de 19/2/2021, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 
235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 

9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1929-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 
(Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1930/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 030.069/2018-1. 
1.1. Apenso: 043.302/2018-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: Angraporto Offshore Logística Ltda. (05.751.192/0001-91); Carlos Heleno Netto 
Barbosa (234.696.176-00); Carlos Roberto Velasco (283.558.736-53); Mauro Luiz Soares Zamprogno 
(809.770.497-87). 

4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPet). 

8. Representação legal: 
8.1 Fábio Luiz Pinto Lemos (OAB/RJ 137.519), André Hermanny Tostes (48365/OAB-RJ) e outros, 

representando Carlos Heleno Netto Barbosa. 
8.2. Rodrigo Mattos Vieira de Almeida (57.465/OAB-RJ), representando Mauro Luiz Soares 

Zamprogno. 

8.3. Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 
8.4. Carlos Leonardo de Oliveira Velasco (121.221/OAB-MG), representando Carlos Roberto 

Velasco. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do 

Acórdão 1.800/2018-Plenário com o objetivo de apurar débito residual no Contrato 2050.0007001.04.2, 
que foi assinado em 30/8/2004 entre a Petrobras e a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda., visando 

a prestação de serviços de fornecimento de cais e apoio logístico para a plataforma P-X, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. considerar revel a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda, nos termos do § 3º do art. 12 da 

Lei 8.443/1992; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Heleno Netto 
Barbosa (234.696.176-00) e Carlos Roberto Velasco (283.558.736-53); 

9.3. excluir a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda. (05.751.192/0001-91) e o Sr. Mauro Luiz 

Soares Zamprogno (809.770.497-87) do rol de responsáveis deste processo. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1930-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 
(Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1931/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 012.888/2021-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Acompanhamento. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgãos/Entidades: Banco Central do Brasil; Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas Primárias relativo ao 1º bimestre de 2021; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fundamento no art. 3º, inciso IV, alínea ‘a’ da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo 
Relator, em: 

9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 
3º, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1º bimestre de 2021: 

9.1.1. resultado primário do Governo Central acumulado até fevereiro de 2021, com superavit de R$ 
22,4 bilhões e deficit das empresas estatais federais de R$ 1 bilhão, afigurando-se compatíveis com as metas 

fiscais do exercício de 2021, de deficit primário de R$ 247,1 bilhões para os Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social e de deficit primário de R$ 3,9 bilhões para o Programa de Dispêndios Globais, 
estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2º e 3º da LDO 2021; 

9.1.2. projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no 
demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, de deficit expressivo das seguintes empresas: 

Empresa Gerencial de Projetos Navais (R$ 1.304 milhões), Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (R$ 470,7 milhões), Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (R$ 346,2 
milhões), Casa da Moeda do Brasil (R$ 259,7 milhões), Serviço Federal de Processamento de Dados (R$ 

122,7 milhões), Companhia Docas do Estado de São Paulo (R$ 65,8 milhões) e Empresa Gestora de Ativos 
(R$ 59,5 milhões); 

9.2. informar ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência 
da República, com fulcro no art. 41, § 2°, da Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. é possível a utilização de saldos orçamentários derivados da substituição temporária do 

Programa Bolsa Família pelo Auxílio Emergencial 2021, instituído pela Medida Provisória 1.039/2021, 
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com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 109/2021, observadas as deliberações contidas nos 

itens 9.1 do Acórdão 2.026/2020-TCU-Plenário, 9.3 do Acórdão 2.710/2020-TCU-Plenário e 9.2 do 
Acórdão 1.532/2021-TCU-Plenário, com especial atenção à necessidade de que o eventual 

emprego/remanejamento de dotações que estavam originalmente previstas na Lei Orçamentária Anual de 
2021 para o Programa Bolsa Família e que vierem a ser direcionadas, neste exercício, para o custeio de 
despesas no próprio programa, seja devidamente justificado quanto ao seu impacto direto no enfrentamento 

das consequências sociais e econômicas da pandemia; 
9.2.2. a admissão, no exercício financeiro de 2020, da utilização de saldos orçamentários derivados 

da substituição temporária do Programa Bolsa Família pelo Auxílio Emergencial no custeio de despesas 
com o pagamento de abono salarial e seguro-desempregom, foi, conforme expressamente consignado no 
item 9.2 do Acórdão 2.710/2020-TCU-Plenário, excepcional e somente se estende a este exercício 

financeiro se demonstrado aumento extraordinário e imprevisto da despesa com os referidos benefícios em 
decorrência dos efeitos da persistência do quadro de pandemia; 

9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, à 
Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando- lhes que o inteiro teor da 

deliberação poderá ser consultado no Portal do TCU (<www.tcu.gov.br/acordaos>); 
9.4. anexar esta deliberação ao TC 016.873/2020-3; 

9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1931-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1932/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 022.607/2019-6. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf). 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de 

Fiscalização de Pessoal em face de supostas irregularidades na percepção acumulada de parcela incorporada 
de função com nova gratificação pelo exercício de função comissionada por empregados da Codevasf; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, por atender aos requisitos de admissibilidade nos termos do 

inciso VI e parágrafo único do art. 237, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1º, da 
Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, com fulcro no art. 250 do RITCU, julgá-la procedente; 

9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), com fundamento no art. 4º, inciso I da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, contados da ciência desta decisão: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 86 

9.2.1 adote providências para tornar nula e atribuir efeitos ex tunc às incorporações de “gratificação 

de função de confiança-valor garantido”, concedidas com base no enunciado da Súmula 372-TST e nas 
Resoluções Codevasf 186 de 06/3/2008 e 475, de 06/7/2016, excluindo essa vantagem do contracheque de 

todos os empregados da companhia; 
9.2.2. proceda à verificação do pagamento cumulativo de parcela incorporada e de percentual de 

função de confiança, promovendo a correção dos pagamentos no Siape, abstendo-se de pagar aos seus 

empregados com função incorporada qualquer percentual pelo exercício atual de função de confiança, por 
ausência de amparo legal; 

9.2.3. garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos empregados eventualmente atingidos 
pelos itens 9.2.1. e 9.2.2., previamente à implementação das medidas que lhes afetem diretamente; 

9.2.4. comunique o inteiro teor desta deliberação aos empregados/interessados afetados, alertando-os 

de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução 
dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam 

providos; 
9.2.5. torne nula e atribua efeitos ex tunc aos dispositivos das Resoluções nº 186 de 06/03/2008 e 

nº 475, de 06/07/2016, que serviram de base para os pagamentos ora considerados irregulares e que 

afrontam ao estabelecido no § 2º, c/c o inciso III do artigo 1.º do Decreto n.º 3.735/2001 e na alínea ‘b’ do 
inciso II do art. 1º da Resolução CCE n. 9, de 08/10/1996; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos empregados da 
Codevasf, nos termos do enunciado da Súmula TCU nº 249/2007, até a ciência da presente decisão pela 
entidade gestora; 

9.4. recomendar à Sefip que avalie a conveniência e oportunidade de incluir no planejamento de 
fiscalizações, se ainda não o fez, a verificação da legalidade da concessão dessas vantagens aos empregados 

das empresas estatais federais, bem como para aferir o cumprimento às exigências previstas no Decreto 
3.735/2001, no que concerne à concessão de benefícios e vantagens aos empregados e à autorização prévia 
por parte dos órgãos responsáveis, além da existência de prévia dotação orçamentária e da observância ao 

disposto na Resolução 9/1996, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, atual 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST); 

9.5. informar à Codevasf da presente deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a 
fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico <www.tcu.gov.br/acordaos>. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1932-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1933/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.392/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor).  
8. Representação legal: 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de estes autos de Denúncia sobre possíveis irregularidades 

em concessão de auxílio referente ao uso de aparelhos, linhas e planos de telefonia móvel para atendimento 
de demandas de interesse da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1º, da 

Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, 
deixando de adotar medidas adicionais com vistas a evitar que o custo de fiscalização supere o valor a ser 

ressarcido; 
9.2. alertar o Diretor-Presidente da Valec de que: 
9.2.1. a concessão do auxílio previsto na Resolução 1/2021, durante a calamidade pública decorrente 

da pandemia de Covid-19, é vedada pelo art. 8º, inciso VI, da Lei Complementar 173, de 27/5/2020, nos 
termos mencionados no art. 65 da Lei Complementar 101, de 4/5/2000, e que a referida vedação se estende 

até 31/12/2021; 
9.2.2. a eventual consumação de atos irregulares pode sujeitar os agentes responsáveis às sanções 

legais previstas na Lei 8.443/92; 

9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Valec que: 
9.3.1. adote medidas a fim de evitar a consumação das irregularidades apontadas na presente 

Denúncia; 
9.3.2. implemente mecanismos de controle sobre o benefício previsto pela Resolução 1/2021; 
9.4. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Valec que informe ao TCU, no prazo 

de 60 dias, as medidas adotadas para o cumprimento do item 9.3 retro; 
9.5. deferir o pedido de cópia do presente processo, formulado pela empresa Valec Engenhar ia, 

Construções e Ferrovias S/A, excetuando-se o documento de peça 1; 
9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, 

para: 

9.6.1. a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 
9.6.2. o órgão de Controle Interno da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 

9.6.3. o denunciante; 
9.7. arquivar o presente processo, observado o disposto no parágrafo único do art. 235, e art. 250, I, 

do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela 

Resolução-TCU 323/2020. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1933-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1934/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC-021.902/2021-6 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO (DRF/GOI) 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 
8. Representação legal: Kelly Carioca Tondinelli (57471/OAB-PR) e outros, representando Nevada 

Serviços Terceirizados - Eireli. 

9. Acórdão: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 88 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida 

cautelar, referente a ocorrências no Pregão Eletrônico 1/2021, promovido pela Delegacia da Receita Federal 
do Brasil em Goiânia/GO (DRF/GOI), tendo por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza 

e conservação, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, em: 
9.1 referendar a medida cautelar concedida em 6/8/2021, por meio da decisão monocrática à peça 22; 

9.2 dar ciência do presente acórdão à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1934-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1935/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 026.114/2020-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia 

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

3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgãos/Entidades: Conselho Nacional de Justiça; Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF 

e TO. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre possíveis irregularidades 
ocorridas no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, relacionadas a atos de improbidade, comissivos 

e omissivos, que haveriam sido praticados pelo Poder Diretivo do TRT - 10ª Região, em conjunto com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. não conhecer da presente Denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no 

arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o 

fundamentam, para o denunciante, para o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho 

da 10ª Região/DF e TO e para a Secretaria de Auditoria e Controle Interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região/DF e TO; 

9.3. com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da 
Resolução - TCU 259/2014, arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1935-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1936/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 037.784/2019-6. 
1.1. Apenso: 007.840/2019-5 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 

4. Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ; Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada nas obras de prevenção a desastres 

decorrentes de chuvas, no município do Rio de Janeiro/RJ, custeadas com recursos federais repassados 
entre 2009 e 2019; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 
razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, 

9.1. promover a oitiva do município do Rio de Janeiro, signatário dos Termos de Compromisso 

0402323-04/2012; 0402324-18/2012; 0402325-23/2012; e 0402326-37/2012, do programa PAC2 
Contenção de Encostas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das ocorrências abaixo, 

que configuram achados de auditoria do Relatório Fiscalis 270/2019: 
9.1.1. baixa execução física dos empreendimentos do PAC2 Contenção de Encostas no município do 

Rio de Janeiro, conforme quadro que segue (ref. novembro/2019), em prejuízo à Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), notadamente em razão das seguintes constatações (Achado III.1): 
  

Termo de Compromisso (TC) Percentual global de execução física e situação das obras do PAC2 

Contenção de Encostas no município do Rio de Janeiro (nov/2019) 

0402.323-04/2012 (Siafi 678854) 22,14 %  (atrasada) 

0402.324-18/2012 (Siafi 678855) 0,3 %  (paralisada) 

0402.325-23/2012 (Siafi 678856) 17,34 %  (paralisada) 

0402.326-37/2012 (Siafi 678857) 0,3 %  (paralisada) 

 
9.1.1.1. não realização das ações de remoção de moradias e de reassentamento de famílias das áreas 

de influência das intervenções, que além de haver colaborado para a baixa execução dos empreendimentos, 

alterou as configurações dos objetos pactuados e representou desrespeito às premissas e compromissos 
estabelecidos por ocasião da celebração dos instrumentos, aos respectivos Planos de Trabalho, e ao art.5º, 

inciso XI da Lei 12.608/2012, que instituiu a PNPDEC; 
9.1.1.2. redução de metas dos termos de compromisso, tendo em vista a exclusão das seguintes 

comunidades do programa, o que frustrou a expectativa e os direitos dos beneficiários da política 

pública:  Pantanal e Bispo (745 famílias) do grupamento Rio Comprido 2; Vila Santa Alexandrina e 
Bananal (190 famílias) do grupamento Rio Comprido 3; Arrelia (680 famílias) do grupamento Andaraí, 

todas da Zona Central e Tijuca; Espirito Santo (210 famílias) do grupamento Praça Seca;  Ademais, há 
potencial redução das metas das comunidades de Morro da Fé, Morro da Paz e Morro do Sereno (total de 
570 famílias) do grupamento Penha 1 (conforme ata de reunião técnica da Gigov/RJ-MDR); 

9.1.2. fragilidade da governança e ausência de boas práticas de gestão dos referidos termos de 
compromisso por parte da Fundação GeoRio, conforme destacado nos itens 88 e 89 do Relatório Fiscalis 

270/2019 (Achado III.2): 
9.1.3. impropriedades e irregularidades quanto às licitações e contratos das obras (Achado III.5), 

notadamente em razão dos seguintes aspectos: 
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9.1.3.1. não realização de análise comparativa prévia para evidenciar as vantagens e desvantagens 

dos regimes de licitação possíveis de serem praticados; e, a ausência de motivação para a adoção da 
empreitada por preços unitários (EPU) para todas as obras contraria a legislação aplicável, em especial o 

art. 50, inciso I, §1º, da Lei 9.784/1999, e a jurisprudência do TCU (Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário, 
Min. Relator Valmir Campelo) que orienta no sentido de que a escolha do regime de execução da obra não 
é decisão de livre arbítrio do gestor. Ademais, essas omissões podem contribuir para contratações não 

vantajosas para a Administração Pública; 
9.1.3.2. aditivos contratuais (efetivados ou em curso em novembro/2019) em desacordo com a 

jurisprudência do TCU - contratos GeoRio 028/2014, 035/2014, 033/2014 e 036/2014 -, especialmente 
quanto ao cálculo indevido dos limites previstos no art. 65, §1º da Lei 8.666/1993, onde se verificam 
compensações não individualizadas de supressões e acréscimos de serviços. Há também casos de alterações 

consensuais qualitativas que ultrapassam esses limites, porém que desrespeitam os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, e não satisfazem cumulativamente os demais pressupostos da 

Decisão 215/1999-TCU-Plenário; e 
9.1.3.3 atrasos na contratação das obras devido à ausência de celeridade na análise e aprovação prévia 

dos editais de licitação das obras (concorrências públicas) submetidos ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Rio de Janeiro (TCM/RJ), em cumprimento à obrigação contida no art. 218, inciso II, item 
2.a do Regimento Interno daquela Corte, de modo que a situação colaborou para a ineficiênc ia 

administrativa, em afronta ao art.37, caput, da Constituição Federal, e para o não atingimento das metas e 
cronogramas pactuados para as avenças. 

9.2. promover a oitiva da Caixa Econômica Federal (Gigov/RJ), mandatária da União no âmbito dos 

Termos de Compromisso 0402323-04 (Siafi 678854); 0402324-18 (Siafi 678855); 0402325-23 (Siafi 
678856); e 0402326-37 (Siafi 678857), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das 

ocorrências abaixo, que configuram achados de auditoria do Relatório Fiscalis 270/2019: 
9.2.1. baixa execução física dos empreendimentos do PAC2 Contenção de Encostas no município do 

Rio de Janeiro, em prejuízo à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), em função das 

possíveis causas a seguir elencadas (Achado III.1): 
9.2.1.1. a não realização, pelo compromissário, das ações de remoção de moradias e de 

reassentamento de famílias das áreas de influência das intervenções, além de haver colaborado para baixa 
execução dos empreendimentos, alterou as configurações dos objetos pactuados e representou desrespeito 
às premissas e compromissos estabelecidos por ocasião da celebração dos instrumentos; aos respectivos 

Planos de Trabalho; e ao art.5º, inciso XI da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (PNPDEC); 

9.2.1.2. em relação à intervenção intitulada “linha delimitadora de área de risco”, não aceita pela 
mandatária para compor os QCI dos empreendimentos (de acordo com o  item 11.3 do Manual para 
Apresentação de Propostas do Programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do então 

Ministério das Cidades), observou-se que se trata de ação potencialmente eficaz, segundo a expertise da 
Fundação GeoRio, para evitar a ocupação desregrada das áreas de alto risco nas comunidades selecionadas. 

Ademais, a negativa de aceite de intervenções dessa natureza contribui para o agravamento do problema 
assinalado, indicando falta de zelo para com os empreendimentos; 

9.2.2. incerteza e imprevisibilidade para a conclusão dos empreendimentos, notadamente em razão 

das seguintes constatações (Achado III.3): 
9.2.2.1. falta de efetividade da Caixa e do MDR na condução da aplicação tempestiva dos recursos 

federais disponibilizados e na gestão de risco das contratações, considerando as sucessivas prorrogações de 
prazos sem o correspondente atingimento das metas pactuadas, contrariando os seguintes dispositivos  
legais: art. 3º, inciso VI, da Lei 11.578/2011; art. 4º, inciso III da Lei 12.608/2012; e art. 37, caput, da Carta 

Magna; 
9.2.2.2. a atuação da Caixa (individualmente e/ou em conjunto com o MDR) não está contribuindo 

para evitar as sucessivas prorrogações dos prazos das avenças sem a correspondente execução do objeto 
pelo município, colocando em risco o sucesso da política pública em questão, situação que passou a 
representar, a partir de 2018, afronta à cláusula 12.4 do Contrato de Prestação de Serviços n. 07/2018 
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(firmado entre a Caixa e a União, mediante o M.Cidades, para gestão operacional  de contratos de repasse 

de programas geridos pela União com recursos do OGU); 
9.2.2.3. desrespeito ao item 15.3 do MICE/PAC, que estabelece o prazo de até 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de assinatura das contratações, admitida prorrogação por no máximo igual período, 
para a realização do primeiro desembolso de recursos; 

9.2.2.4. fragilidade nas análises técnicas dos pedidos de prorrogação dos prazos das avenças e das 

respectivas cláusulas suspensivas, apresentados pelo município, em desrespeito ao item 15.1 do manual 
MICE/PAC; 

9.2.3. falta de celeridade de análise das reprogramações de obras em decorrência da grande 
quantidade de normativos, o que aumenta a exposição ao risco das comunidades que dependem da 
conclusão das obras de contenção de encostas, conforme item 130 do Relatório de Auditoria Fiscalis 

270/2019 (Achado III.4): 
9.2.3.1. aumento da quantidade de normativos a que a Caixa está submetida na operacionalização das 

transferências, gerando atraso nas homologações de SPA e emissões de AIO e consequentes retardamentos 
e paralizações no início ou no andamento da execução de obras de contenção de encostas no município do 
Rio de Janeiro, o que não condiz com as diretrizes constantes do art. 4º, incisos II, IV e VIII do Decreto 

9.203/2017; nem com os princípios da eficiência; formalismo moderado;  racionalidade 
administrativa;  celeridade processual; e  razoabilidade, a serem observados no âmbito da Administração 

Pública, consoante jurisprudência do TCU; 
9.3. promover a oitiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na qualidade de 

repassador dos recursos dos Termos de Compromisso 0402323-04/2012; 0402324-18/2012; 

0402325-23/2012; e 0402326-37/2012, do programa PAC2 Contenção de Encostas, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, se manifeste acerca das ocorrências abaixo, que configuram achados de auditoria do 

Relatório Fiscalis 270/2019: 
9.3.1. baixa execução física dos empreendimentos do PAC2 Contenção de Encostas no município do 

Rio de Janeiro, em prejuízo à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), em função das 

possíveis causas a seguir elencadas (Achado III.1): 
9.3.1.1. a não realização, pelo compromissário, das ações de remoção de moradias e de 

reassentamento de famílias das áreas de influência das intervenções, além de haver colaborado para baixa 
execução dos empreendimentos, alterou as configurações dos objetos pactuados e representou desrespeito 
às premissas e compromissos estabelecidos por ocasião da celebração dos instrumentos; aos respectivos 

Planos de Trabalho; e ao art.5º, inciso XI da Lei 12.608/2012, que instituiu a PNPDEC; 
9.3.1.2. a redução de metas dos termos de compromisso, tendo em vista a exclusão das seguintes 

comunidades do programa, frustrou a expectativa e direitos dos beneficiários da política pública:  Pantanal 
e Bispo (745 famílias) do grupamento Rio Comprido 2; Vila Santa Alexandrina e Bananal (190 famílias ) 
do grupamento Rio Comprido 3; Arrelia (680 famílias) do grupamento Andaraí, todas da Zona Central e 

Tijuca. Ademais, há potencial redução das metas das comunidades de Morro da Fé, Morro da Paz e Morro 
do Sereno (total de 570 famílias) do grupamento Penha 1 (conforme sugerido pelo próprio Ministério); e 

9.3.1.3. os atrasos na homologação das seguintes SPAs de reprogramação (posição em março/2020) 
indicam ineficiência administrativa do gestor federal, em afronta ao art. 37, caput, da Carta Magna: 

- TC 0402.323-04 (Zona Central e Tijuca): Rio Comprido 01 (G13), aguardando desde 

dezembro/2018; Mangueira (G18), aguardando desde agosto/2019; 
- TC 0402.324-18 (Zona Norte): Vila Isabel (G15), aguardando desde agosto/2019; e 

- TC 0402.326-37 (Zona Oeste): Praça Seca (G7), aguardando desde março/2019; 
9.3.2. incerteza e imprevisibilidade para a conclusão dos empreendimentos, em função das possíveis 

causas a seguir apresentadas (Achado III.3): 

9.3.2.1. falta de efetividade da Caixa e do MDR na condução da aplicação tempestiva dos recursos 
federais disponibilizados e na gestão de risco das contratações, considerando as sucessivas prorrogações de 

prazos sem o correspondente atingimento das metas pactuadas;  contrariando os seguintes dispositivos 
legais: art. 3º, inciso VI, da Lei 11.578/2011; art. 4º, inciso III da Lei 12.608/2012; e art. 37, caput, da Carta 
Magna; 
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9.3.2.2. a atuação do MDR (individualmente e/ou em conjunto com a Caixa Econômica Federal - 

mandatária) não está contribuindo para evitar as sucessivas prorrogações dos prazos das avenças sem a 
correspondente execução do objeto pelo município, o que configura omissão no poder-dever de agir do 

gestor federal para preservar os interesses da União em relação aos objetivos da política pública em questão; 
9.3.3 falta de celeridade de análise das reprogramações de obras em decorrência da grande quantidade 

de normativos, o que aumenta o risco de exposição das comunidades que dependem da conclusão das obras 

de contenção de encostas - Achado III.4: 
9.3.3.1. aumento da quantidade de normativos a que a Caixa está submetida na operacionalização das 

transferências, gerando atraso nas homologações de SPA e emissões de AIO e consequentes retardamentos 
e paralizações no início ou no andamento da execução de obras de contenção de encostas no município do 
Rio de Janeiro, o que não condiz com as diretrizes constantes do art. 4º, incisos II, IV e VIII do Decreto 

9.203/2017; nem com os princípios da eficiência; formalismo moderado;  racionalidade 
administrativa;  celeridade processual; e  razoabilidade, a serem observados no âmbito da Administração 

Pública, consoante jurisprudência do TCU; 
9.4. com fundamento no art. 14, § 2º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, promover a oitiva da 

Caixa Econômica Federal, mandatária da União no âmbito dos termos de compromisso 0402323-04 (Siafi 

678854); 0402324-18 (Siafi 678855); 0402325-23 (Siafi 678856); e 0402326-37 (Siafi 678857); do 
Município do Rio de Janeiro, signatário dos referidos termos de compromisso; e do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, na qualidade de repassador dos recursos, para que, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, se manifestem acerca da possível determinação a ser exarada por esta Corte com vistas a estabelecer 
prazo de 120 dias, a contar da data da notificação do Acórdão que apreciar as oitivas acima propostas, para 

adoção de providencias concretas com vistas a concluir os objetos dos referidos ajustes, incluindo a 
finalização de projetos, readequações em curso, homologações e autorizações de início de obra (AIO) ainda 

pendentes, dentre outras, ou, alternativamente, o encerramento das transferências legais, mediante não 
prorrogação das mesmas e análise da prestação de contas dos recursos já aplicados; notadamente quanto às 
consequências práticas da implementação dessas medidas e eventuais alternativas que possam ser adotadas. 

9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Município do Rio de Janeiro. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1936-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1937/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 039.448/2020-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Representante: Ágil Empresa de Vigilância Ltda (CNPJ 72.619.976/0001-58) 

4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: 

8.1. Francisco José Soares Vianna e outros, representando Ágil Empresa de Vigilância Ltda. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Ágil Empresa 
de Vigilância Ltda. em virtude de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, a cargo da 
Fundação Nacional do Índio - Funai, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreendendo dedicação exclusiva de mão 
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de obra, fornecimento de uniformes e emprego dos equipamentos, ferramentas, materiais e EPIs necessários 

à execução dos serviços nas dependências da Sede da Fundação Nacional do Índio e no Centro de Formação 
em Política Indigenista, localizados em Brasília/DF; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, 

§ 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 
1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 
9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 
9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Fundação Nacional do Índio e à representante, 

informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1937-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1939/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 009.518/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Representante: PJ Refeições Coletivas Ltda. (01.611.866/0001-00). 
4. Unidade Jurisdicionada: Município de Natal/RN. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: 
8.1. Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho (5285/OAB-RN), representando Sol 

Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda. 
8.2. Paulo Sergio da Trindade e outros, representando P J Refeições Coletivas Ltda. 
9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre 
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24.019/2020, conduzido pela 

Secretaria Municipal de Administração de Natal-RN, com vistas à contratação de fornecimento de refeições 
e lanches em unidades da rede municipal de saúde do ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribuna l 
de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 

9.1. com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. revogar a medida cautelar aplicada mediante despacho contido na peça 31 destes autos, 
referendada pelo Acórdão 907/2021-TCU-Plenário, tendo em vista a perda do seu objeto; 

9.3. com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria 

Municipal de Administração de Natal/RN sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços 24.019/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à 

prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
9.3.1. estabelecimento de intervalo mínimo entre lances de R$ 1,00 para cada item, na sessão pública 

do certame, que se mostrou excessivo em relação aos valores individuais dos itens e representou 

descumprimento do item 7.7 do edital, que previa que o intervalo de lances seria de R$ 0,01, em desacordo 
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com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º e no art. 41 da 

Lei 8.666/1993, além de ter causado o efeito potencial prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração; 

9.3.2. contratação da empresa Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda., em 
cadastro de reserva, por preços unitários distintos dos registrados na ata de registro de preços, em desacordo 
com o previsto no art. 12, inciso II, do Decreto Municipal de Natal/RN 11.005/2016, e em contrariedade à 

jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdão 2.830/2016-TCU- Plenário), que exige a contratação de 
remanescente pelos mesmos preços unitários do licitante vencedor, e não apenas pelo mesmo valor global; 

9.3.3. ausência de verificação das condições de habilitação da empresa Sol Empreendimentos 
Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda. no momento de sua convocação para a contratação do 
remanescente, em desacordo com o art. 12, §3º, Decreto Municipal de Natal/RN 11.005/2016, com o item 

16.6 do edital, e com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 
9.4. dar ciência deste acórdão à Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN, à representante 

e à empresa Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1939-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1940/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 026.274/2020-5. 
1.1. Apenso: 026.935/2020-1. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Entidade: Município de Ribeirão Preto/SP. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal 

Ricardo Silva, por meio da qual busca esclarecimentos sobre a aplicação de recursos de origem federal, 

transferidos ao Município de Ribeirão Preto/SP, para enfrentamento da crise de ordem sanitária causada 
pelo novo coronavírus, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 

235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.2. informar ao Deputado Federal Ricardo Silva acerca da inexistência de óbice jurídico à destinação, 

pelo Município de Ribeirão Preto/SP, dos recursos de origem federal repassados a título de apoio finance iro 
de que trata a Medida Provisória 938/2020 (convertida na Lei 14.041/2020) e do auxílio financeiro previsto 
na alínea “b” do inciso II do art. 5º da Lei Complementar 173/2020, para o custeio de despesas 

previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores públicos, a cargo da unidade gestora única 
de responsabilidade do Poder Executivo municipal, desde que observado o regramento do art. 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, c/c art. 8º da Lei Complementar 173/2020; 
9.3. com fundamento no art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, constituir processo apartado de 

representação para que, em seu âmbito e após o trânsito em julgado do TC 024.304/2020-4 e a consolidação 
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do entendimento firmado no Acórdão 4.074/2020-TCU-Plenário, sejam reavaliadas as análises constantes 

do tópico 3.3 e do item 115.ii da proposta de encaminhamento da instrução de peça 29; 
9.4. encaminhar, para conhecimento, cópia deste acórdão à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e a 

5ª Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a relação dos temas 
tratados na instrução processual com o objeto do Inquérito Civil Público 1.26.000.001112/2020-78 
conduzido pela Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, que resultou na Recomendação-MPF 

14/2020 encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao Ministro da Economia; 
9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Ribeirão Preto/SP, ao Ministério da Economia 

e à Secretaria do Tesouro Nacional. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1940-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1941/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 009.167/2017-0. 
1.1. Apenso: 040.251/2018-7. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001-60); Consórcio Queiroz Galvão 

- Iesa - Galvão (12.493.046/0001-79); Dario de Queiroz Galvão Filho (190.175.453-72); Erton Medeiros 
Fonseca (065.579.318-65); Galvão Participações S.A. (11.284.210/0001-75); Galvão Engenharia S.A. 
(01.340.937/0001-79); Guilherme Rosetti Mendes (637.915.287-34); Iesa Óleo&Gás S.A. 

(07.248.576/0001-11); Ildefonso Colares Filho (016.554.933-53); José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
(042.750.395-72); Othon Zanoide de Moraes Filho (010.975.198-13); Paulo Roberto Costa 

(302.612.879-15); Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); Queiroz Galvão S.A. 
(02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); Valdir Lima Carreiro (017.353.909-25). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 
(SeinfraOperações). 

8. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e Danielle Gama 

Bessa Bites (OAB/RJ 115.408). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em 
atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito do 
Contrato 0858.0060702.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Queiroz 

Galvão-Galvão-Iesa (Consórcio QGGI), para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à 
Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios - UHDT (U-2500), incluindo a Unidade de 

Hidrotratamento de Querosene (U-2600) e Subestações Elétricas Unitárias (SE-2500 e SE-2600), todas do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, 

incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, apresentem alegações de defesa para a irregularidade referente ao superfaturamento decorrente da 
diferença de desconto mediante atuação do cartel fraudando a licitação da unidade UHDT-Comperj, 

conforme estudo econométrico resultante do Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, e/ou recolham aos cofres 
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da Petrobras S.A. a quantia de R$ 216.036,887,36 (valor atualizado com juros até 11/12/2020, conforme 

demonstrativo à peça 97 dos autos, referente aos pagamentos efetuados com o sobrepreço detectado de R$ 
129.902.408,03 (data base: 10/6/2010), a ser atualizada até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na 

oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 
9.1.1. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15), na condição de Diretor de Abastecimento da 

Petrobras, por: (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 

4.824, de 12/8/2010; e (ii) por  praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir 
a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas 

cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a competitividade, a divulgação de 
informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de 
formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente 

superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da 
Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), condição de Diretor de Serviços da 
Petrobras, por (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 
4.824, de 12/8/2010; e (ii) por  praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir 

a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas 
cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a competitividade, a divulgação de 

informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de 
formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente 
superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da 

Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF 987.145.708-15), na condição de Gerente Executivo de 

Engenharia da Petrobras, por: (i) ser signatário do DIP ENGENHARIA 508/2010, que propôs para a 
contratação do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa) para execução das obras da 
UHDT-Comperj com preços excessivos; e (ii) por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever 

de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem 
indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a 

competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o 
que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao 

disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 
2.745/1998; 

9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), na condição de Presidente da 
Petrobras, por: (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 
4.824, de 12/8/2010; e (ii) por descumprir os deveres dos administradores das sociedades anônimas, 

previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares 
praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua 

prática; por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e 
controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos de fiscalização do 
TCU; por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrado r 

ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pela auditoria do TCU no 
empreendimento, o que resultou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-

Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e 
com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 
1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.5. Consórcio Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa (CNPJ 12.493.046/0001-79), na condição 
de signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e 

de conluio que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da 
Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
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9.1.6. Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), na condição de integrante do 

Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 
(UHDT-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim 

como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da 
Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.7. Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), na condição de integrante do Consórcio 
QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-

Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como 
beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade 
e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e 

item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.8. Iesa Óleo e Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11), na condição de integrante do Consórcio 

QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-
Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como 
beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade 

e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e 
item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.9. Galvão Participações S.A (CNPJ 11.284.210/0001-75), na condição de controladora da 
empresa Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), integrante do Consórcio QGGI (Queiroz 
Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), responsável pela execução do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-

Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou 
empresas, de forma a contribuírem diretamente para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou 

no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com 
infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 
do Decreto 2.745/1998; 

9.1.10. Espólio do Sr. Ildefonso Colares Filho (CPF 016.554.933-53), na condição de Presidente da 
Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 

(UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas 
a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com 
sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximiza r 

indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com 
infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 

do Decreto 2.745/1998; 
9.1.11. Sr. Othon Zanoide de Moraes Filho (CPF 010.975.198-13), na condição de Diretor da 

Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), por participar em atos ilícitos, mediante 

formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da 
Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 

(UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando 
o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, 
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.12. Sr. Dario de Queiroz Galvão Filho (CPF 190.175.453-72), na condição de Presidente da 
holding Galvão Participações S.A (CNPJ 11.284.210/0001-75), por participar em atos ilícitos, mediante 

formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da 
Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 
(UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o 

Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso 
IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.13. Sr. Erton Medeiros Fonseca (CPF 065.579.318-65), na condição de Diretor da Galvão 
Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-
Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes 

da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com 
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sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximiza r 

indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao 
disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 

2.745/1998; 
9.1.14. Sr. Guilherme Rosetti Mendes (CPF 637.915.287-34), na condição de Diretor da Galvão 

Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-

Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes 
da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com 

sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximiza r 
indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao 
disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 

2.745/1998; 
9.1.15. Sr. Valdir Lima Carreiro (CPF 017.353.909-25), na condição de Presidente da Iesa Óleo e 

Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou 
pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato 
e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de 

forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade 
e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e 

item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
Valor Original do Débito: 
R$ 129.902.408,03 (data base: 10/6/2010). 

Valor Total do Débito Atualizado (Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 
1º, 2º e 3º da Lei 6.822/1980. De acordo com a Decisão 1.122/2000-TCU-Plenário e o Acórdão 1.603/2011-

TCU-Plenário com alterações do Acórdão 1.247/2012-Plenário): 
R$ 216.036.887,36 - Entre 27/5/2013 (data prevista originalmente para conclusão do contrato) até a 

data 11/12/2020 (peça 97). 

9.2. autorizar a realização de fiscalização de conformidade, com fundamento no inciso I do art. 249 
do RI/TCU, na Petrobras com vistas a examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos do 

Contrato 0858.0060702.10.2, firmados entre a Petrobras e o Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão 
Engenharia-Iesa) para a execução das obras da UHDT-Comperj, em virtude dos indícios de acréscimos de 
prazo e custos durante a execução contratual envolvendo indícios de pagamento de propina a agente 

públicos e privados, incluindo a possibilidade de se analisar os preços contratados com base nas notas 
fiscais que porventura o TCU tenha acesso; 

9.3. autorizar o acesso dos responsáveis a todas as peças processuais, incluindo as que tenham sido 
classificadas como sigilosas apenas pelo próprio TCU, ficando os responsáveis obrigados a resguardar a 
confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2º, da Lei 12.527/2011; e 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1941-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1942/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 012.581/2021-6. 
2. Grupo I, Classe de Assunto VII - Representação. 
3. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 

3.1. Interessada: ARN Engenharia Eireli (11.477.070/0001-51). 
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4. Órgão: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que foi proferida medida cautelar 
determinando a suspensão de pagamentos, com recursos federais, relacionados ao contrato para construção 

de adutora. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 276, § 1º, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar 
adotada por meio do despacho inserido à peça 19 dos presentes autos, bem como as providências acessórias 

constantes do mencionado expediente; 
9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, à empresa 

ARN Engenharia Eireli e ao representante. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1942-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1943/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 022.030/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Deputado Federal Celso 

Russomano, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, por meio do Requerimento 36/2021, 
encaminhado a esta Corte de Contas por meio do Ofício 142/2021/CDC, em que solicita que sejam 

prestadas informações pelo Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos federais 
transferidos às unidades da Federação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c 

o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos 

Deputados, bem como das peças 9 e 10 deste processo; 

9.3. esclarecer à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, que, tão logo sejam 
concluídos os trabalhos no âmbito do TC 014.372/2021-5, será dado conhecimento dos resultados obtidos; 

e 
9.4. restituir o processo à Semag para a adoção das providências a seu cargo. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 157 | Segunda-feira, 23/08/2021 100 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1943-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1944/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 001.842/2007-6 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Pensão Civil) 
3. Recorrente: Samuel Carneiro Costa (229.701.208-01) 

4. Unidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Bahia 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal: Vitor Emanuel Lins de Moraes (15969/OAB-BA), representando Samuel 
Carneiro Costa 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Samuel Carneiro Costa contra o 

Acórdão 2.253/2018-Plenário. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame, considerando-o prejudicado; 
9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.3.1 e 9.3.1.1 do acórdão recorrido, com esteio no que restou 

decidido pelo STF no RE 636.553; 

9.3. consignar, na base de dados do sistema SISAC, a anotação de registro tácito do ato de pensão 
civil instituído por Joaquim Gomes Costa em benefício de Samuel Carneiro Costa; 

9.4. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Bahia 
que apure as razões pelas quais o pensionista Samuel Carneiro Costa continua recebendo proventos a título 
de pensão, embora tenha completado 21 anos em 11/1/2016, informando a este Tribunal as conclusões 

obtidas; 
95. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Superintendência de Administração do 

Ministério da Fazenda no Estado da Bahia, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do 
relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1944-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1945/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 009.077/2015-4 

1.1. Apenso: 004.162/2018-8 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de revisão (em Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrente: Eduardo Goncalves Tabosa Junior (394.032.114-15) 
4. Unidade: Município de Cumaru/PE 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal:  Raphael Parente Oliveira (26.433/OAB-PE) e outros, representando Eduardo 
Goncalves Tabosa Junior 

9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
contra o Acórdão 11.933/2016-2ª Câmara. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste 
acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1945-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes (Presidente). 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1946/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 014.361/2015-9 

1.1. Apensos: 011.287/2010-1; 021.536/2017-1 
2. Grupo II - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Constran S/A - Construções e Comercio (61.156.568/0001-90); Francisco Elisio 

Lacerda (036.082.658-05); Jorge Alberto Aun (374.154.178-87); Jose Roberto Bertoli (612.472.518-53); 

José Francisco das Neves (062.833.301-34); Luiz Carlos Oliveira Machado (222.706.987-20); Maria Estela 
Filardi (348.592.927-15); Ulisses Assad (008.266.408-00) 

3.2. Recorrentes: Maria Estela Filardi (348.592.927-15); Luiz Carlos Oliveira Machado 
(222.706.987-20); Constran S/A - Construções e Comercio (61.156.568/0001-90); Jorge Alberto Aun 
(374.154.178-87); Jose Roberto Bertoli (612.472.518-53) 

4. Unidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal: 
8.1. Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções 

e Ferrovias S.A.; 
8.2. Cyrlston Martins Valentino (23.287/OAB-DF) e outros, representando José Américo Cajado de 

Azevedo 

8.3. Edgard Hermelino Leite Junior (49.331/OAB-DF), representando Jose Roberto Bertoli, Jorge 
Alberto Aun e Constran S/A - Construções e Comercio 

8.4. Gabriel Miranda Coelho (43.502/OAB-RJ), representando Maria Estela Filardi 
8.5. Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO), representando Francisco Elisio Lacerda 
8.6. Eri Rodrigues Varela (1.807/OAB-RN) e outros, representando Ulisses Assad 

8.7. Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF) e outros, representando Luiz Sérgio Nogueira 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recursos 
de reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José 

Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi contra o Acórdão 2.240/2018-TCU-
Plenário, que apreciou tomada de contas especial autuada para apuração de superfaturamento no Contrato 
58/2009, firmado pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A com a empresa Constran para 

execução de obras da Ferrovia Norte-Sul. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17, 23, inciso II, 32, inciso 
I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, inciso I, 208, 214, inciso II, e 281do Regimento Interno, em: 

9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e 

Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli e Luiz Carlos Oliveira Machado e negar-lhes 
provimento; 

9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Estela Filardi e dar-lhe provimento 
para tornar insubsistente, tão somente quanto a esta recorrente, o débito e a multa que lhe foram imputados 
pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.240/2018-TCU-Plenário; 

9.3. julgar regulares as contas de Maria Estela Filardi e dar-lhe quitação plena; 
9.4. alterar, de ofício, as datas de ocorrências de duas parcelas, a seguir destacadas, do débito 

imputado no item 9.3. do Acórdão 2.240/2018-TCU-Plenário, com as disposições consolidadas no Acórdão 
2.751/2018-TCU-Plenário, de forma a atribuir a seguinte composição ao conjunto da dívida: 
  

Data de ocorrência Débito (R$) 

3/3/2010 395.008,42 

15/3/2010 166.750,80 

22/4/2010 479.843,17 

5/5/2010 851.636,34 

9/6/2010 2.690.260,66 

14/7/2010 2.919.335,26 

31/8/2010 6.709.918,15 

6/9/2010 4.485.133,40 

19/10/2010 5.441.872,88 

30/12/2010 3.857.493,73 

30/12/2010 1.924.618,05 

30/12/2010 887.264,65 

16/3/2011 1.070.574,15 

31/3/2011 1.480.522,99 

29/4/2011 751.435,78 

25/8/2011 1.873.720,39 

23/9/2011 1.397.639,67 

21/12/2011 4.659,28 

28/12/2011 21.612,48 

28/12/2011 242.198,07 

27/11/2012 17.954,58 

18/2/2013 17.614,08 

21/2/2013 330.549,27 

9.5. reduzir, de ofício, as multas aplicadas no item 9.4. do Acórdão 2.240/2018-TCU-Plenário, com 

as disposições consolidadas no Acórdão 2.751/2018-TCU-Plenário, de forma a subsistir a aplicação das 
multas nos valores indicados aos responsáveis listados a seguir: 

Responsável  Valor da Multa (R$) 

José Francisco das Neves 2.300.000,00 

Ulisses Assad 2.300.000,00 

Francisco Elisio Lacerda 460.000,00 

Luiz Carlos Oliveira Machado 460.000,00 

Jorge Alberto Aun 460.000,00 

José Roberto Bertolli 460.000,00 

Constran S.A. - Construções e Comércio 4.600.000,00 
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9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, à Advocacia-Geral da União, ao juízo da 2ª Vara 

de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, ao juízo da 7ª Vara 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e ao Procurador-

Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que o relatório e voto que o 
fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1946-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1947/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 027.512/2017-7 
2. Grupo I - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Franksmar Messias Barboza (155.823.648-11); Geraldo Jose Chiogna 

(276.018.380-72); Marines Aparecida Gomes (108.896.578-40); Vera Lucia Ferreira Costa 

(144.635.358-32) 
3.2. Recorrentes: Marines Aparecida Gomes (108.896.578-40); Franksmar Messias Barboza 

(155.823.648-11) 
4. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: 
8.1. Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF) e outros, representando Franksmar Messias Barboza.  

8.2. Luciane de Castro Moreira (150011/OAB-SP) e outros, representando Marines Aparecida 
Gomes. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Marinês Aparecida 

Gomes Moreira e Franksmar Messias Barboza contra o Acórdão 1.073/2019-TCU-Plenário, que julgou 

irregulares as contas especiais dos recorrentes e os condenou ao recolhimento de débito histórico superior 
a R$ 67 mil em razão da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 
fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marinês Aparecida Gomes Moreira e 

negar-lhe provimento; 
9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Franksmar Messias Barboza e dar-lhe 

provimento para tornar insubsistente, tão somente quanto a este recorrente, o efeito de julgamento de contas 
contido no subitem 9.2, a responsabilidade sobre os débitos imputados por meio do subitem 9.2.1 e a 
solicitação de arresto de bens do item 9.5, todos do Acórdão 1.073/2019-TCU-Plenário, excluindo-o da 

relação processual e mantendo-se inalterada a decisão em relação aos demais responsáveis; 
9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis, com a informação 

de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acórdãos. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1947-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1948/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 012.118/2018-4. 
2. Grupo: II - Classe: IV - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Município de São Benedito do Rio Preto (CNPJ 06.398.150/0001-81); José Creomar 

de Mesquita Costa (CPF 054.568.273-87); José Maurício Carneiro Fernandes (CPF 000.858.663-26); Maria 
Áurea Paiva Bezerra (CPF 278.371.063-34); e Maria Beatriz de Mesquita Costa (CPF 109.010.272-00). 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Benedito do Rio Preto/MA. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representantes legais: Fábio Melo Maia (OAB/MA 6.736-A); James Lobo de Oliveira Lima 

(OAB/MA 6.679) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro 
Fernandes, ex-Prefeitos de São Benedito do Rio Preto/MA, e de Maria Áurea Paiva Bezerra e Maria Beatriz 

de Mesquita Costa, ex-Secretárias Municipais de Saúde, em razão de pagamento irregular de procedimentos 
do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH) do Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para 

atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar José Creomar de Mesquita Costa e Maria Beatriz de Mesquita Costa revéis, nos termos 

do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 

9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Benedito do Rio Preto/MA; 
9.3. julgar regulares com ressalva as contas de José Maurício Carneiro Fernandes e Maria Áurea Paiva 

Bezerra, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-
lhes quitação; 

9.4. julgar irregulares as contas de José Creomar de Mesquita Costa e Maria Beatriz de Mesquita 

Costa, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §2º, 19 e 23, inciso III, da 
Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando -

lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, 
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de 
Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de 

ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 
  

Data de ocorrência Valor (R$) 

07/01/2008 91.450,00  

18/01/2008 21.900,00  

20/02/2008 21.900,00  

27/02/2008 91.000,00  

31/03/2008 112.800,00  

11/04/2008 47.000,00  

25/04/2008 112.900,00  

20/05/2008 5.900,00  

27/05/2008 112.800,00  
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Data de ocorrência Valor (R$) 

25/06/2008 112.900,00  

29/07/2008 112.900,00  

28/08/2008 115.300,00  

25/09/2008 51.000,00  

03/10/2008 64.300,00  

20/10/2008 107.700,00  

30/10/2008 30.000,00  

26/11/2008 60.900,00  

02/12/2008 73.000,00  

23/12/2008 58.800,00  

30/12/2008 100.600,00  

02/01/2013 10.800,00  

03/01/2013 167.000,00  

 

9.5. aplicar a José Creomar de Mesquita Costa e a Maria Beatriz de Mesquita Costa, com fundamento 
no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 
fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos 

termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro 
Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se 

forem paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas caso não atendidas as notificações; 

9.7. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 
12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, para que o Município de São 
Benedito do Rio Preto/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo 

especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas 
indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

  
Data de ocorrência Valor (R$) 

18/04/2013 21.390,00  

30/04/2013 6.690,00  

 
9.8. informar ao representante legal do Município de São Benedito do Rio Preto/MA que a liquidação 

tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam 
julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4º do art. 202 do Regimento Interno 
do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das 

contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos 
termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 

9.9. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com 
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para 
o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 

9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1948-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1949/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 025.832/2021-2. 
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2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Representação. 

3. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (12.039.966/0001-11). 
4. Órgão/Entidade: Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representações legais: 
8.1. Marcelo de Oliveira Lima (283.405/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora 

de Beneficios Eireli. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por 

meio da qual a Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli noticiou a este Tribunal alegadas 
irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9/2021, promovido 

pelo Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria da Selva - UASG 160002, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota 
mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular e equipamentos de engenhar ia 

(serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição, acessórios, implementos, ferramentas e 
insumos), através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet), 

incluindo filtros, lubrificantes, pneus, baterias, ferramentas de trabalho (work tools, implementos), 
ferramentas de manutenção e insumos veiculares para borracharia, lanternagem, funilaria, pintura, 
tornearia, solda, lavagem e limpeza, visando a atender às necessidades da frota oficial do Comando de 

Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 

1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 

103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 
9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista 

a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 
9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2º, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela 

Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, de ser considerada como parte interessada nestes 

autos; 
9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2º, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo 

advogado Felipe Fagundes de Souza, OAB/SP 380.278, de ser considerado como parte interessada, mas 
lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o 
pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput, e parágrafo único, da Resolução-TCU 

259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 
9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria da Selva 

e ao representante; e 
9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento 

Interno deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1949-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1950/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo: TC 003.132/2021-8. 
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2. Grupo: II; Classe de Assunto: III - Consulta 

3. Interessado: Procurador-Geral da República Augusto Aras. 
4. Unidade Jurisdicionada: Comitê Olímpico Brasileiro, vinculado ao Ministério da Cidadania. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - 

SecexEducação. 
8. Representação legal: Ana Paula Macedo Terra (OAB/RJ 121.153), Sibylla Naoum Menezes 

(OAB/DF 67.325), Pedro Henrique Rebello de Mendonça (OAB/RJ 149.272), e Wladimyr Camargo 
(OAB/DF 39.918). 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada  pelo Procurador-
Geral da República Augusto Aras, acerca de dúvidas existentes a respeito do entendimento desta Corte de 

Contas, após a prolação do Acórdão 699/2019 - Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), sobre a dispensa do 
cumprimento dos artigos 18 e 18-A da Lei Pelé (Lei 9.615/1998) pelas entidades integrantes do Sistema 
Nacional do Desporto que recebem verbas oriundas dos prognósticos da loteria, consoante disposto na Lei 

Agnelo-Piva (Lei 10.264/2010). 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados nos termos dos arts.  264, inciso 

II e § 1º, e 265 do Regimento Interno/TCU; 

9.2. responder ao consulente, nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. conforme o teor no Acórdão 699/2019 - Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) que alterou o 

Acórdão 2.684/2018 - Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o entendimento desta Corte de Contas é no 
sentido de que, diante da falta de regulamentação da Lei 13.756/2018, as entidades do Sistema Nacional do 
Desporto elencadas no art. 22 da Lei 13.756/2018 estão dispensadas do cumprimento dos arts. 18 e 18-A 

da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) para fazerem jus ao recebimento de verbas originárias dos prognósticos da 
loteria (Lei Agnelo-Piva), tendo em vista a revogação tácita do art. 20 do Decreto 7.984/2013 e a ausência 

de previsão legal ou normativa que proíba, no caso de recursos oriundos de arrecadação de loterias, a 
descentralização de recursos da Lei Agnelo-Piva em favor dessas entidades do Sistema Nacional do 
Desporto que estejam em situação irregular perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ;  

9.2.2. o Acórdão 699/2019 - Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), proferido no TC 016.271/2017-3, 
encontra-se pendente de deliberação final por parte deste Tribunal, em decorrência da interposição de 

pedidos de reexame que têm efeito suspensivo quanto à decisão impugnada, mas tal fato não autoriza o 
recorrente ou qualquer terceiro a, antes do pronunciamento definitivo desta Corte de Contas sobre o mérito 
desses recursos, praticar novo ato ou adotar providência que, direta ou indiretamente, contrarie quaisquer 

dos itens da decisão recorrida; 
9.3. dar ciência do teor deste acórdão ao Comitê Olímpico Brasileiro, à Secretaria Especial do Esporte 

do Ministério da Cidadania e ao consulente; 
9.4. enviar cópia desta Deliberação: 
9.4.1. ao Ministério da Cidadania, para que avalie a conveniência e a oportunidade de regulamentar 

a Lei 13.756/2018, de modo a estabelecer os requisitos para o recebimento e a gestão dos recursos oriundos 
de arrecadação de loterias, bem como os princípios a serem observados no uso de tais recursos e a 

transparência dos atos; 
9.4.2. à Procuradora da República Anna Carolina Resende Maia Garcia, objetivando subsidiar as 

análises a serem empreendidas no Procedimento 1.16.000.001039/2019-47; 

9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1950-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1951/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo: TC-034.018/2019-0. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento. 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 
4. Entidades: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Social do 

Comércio (Sesc), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Serviço Social do Transporte, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(Sest/Senat) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) - departamentos naciona is 
e regionais. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - 

SecexDesenvolvimento. 
8. Representação legal: Larissa Moreira Costa (OAB/DF 16.745); José Roberto Borges (OAB/RJ 

56.635); Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828); Cássio Augusto Muniz Borges (OAB/RJ 91.152) 

e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento realizado pela 
Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, com objetivo de 
definir metodologia de fiscalização contínua e identificar tipologias para coleta e aplicação de técnicas de 

análise de dados acerca das atividades empreendidas pelas unidades do Sistema S. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como do 

Relatório de Acompanhamento inserto à peça 80, aos Departamentos Nacionais do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social 
da Indústria (Sesi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social do 

Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), Administração Nacional do 
Serviço Social do Comércio (Sesc), Administração Central do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) e Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e 

9.2. apensar estes autos ao TC-014.976/2021-8, nos termos do art. 36 da Resolução/TCU 259/2014. 
10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1951-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1952/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo n.º TC 019.224/2021-4. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Solicitação do Congresso Nacional. 
3. Solicitante: Comissão Externa de Queimadas em Biomas Brasileiros da Câmara dos Deputados. 
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4. Instituições: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); Ministério da Defesa (MD); Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAgroAmbiental). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão Externa de 

Queimadas em Biomas Brasileiros da Câmara dos Deputados por intermédio de expediente enviado ao 

TCU pela Exma. Sra. Deputada Federal Professora Rosa Neide, como coordenadora da aludida comissão, 
comunicando a aprovação do Requerimento 2/2021 para o envio de informações “sobre as auditorias 

referentes às ações de monitoramento, fiscalização e combate ao desmatamento e aos incêndios floresta is 
nos biomas brasileiros”; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 71, VII, da Constituição de 1988 e do art. 38, 

II, da Lei n.º 8.443, de 1992, com o art. 232, III, do RITCU; 
9.2. promover, por intermédio da Presidência do TCU, o envio à solicitante das seguintes 

informações: 

9.2.1. cópia do Acórdão 1.758/2021 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC 038.045/2019-2, 
com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, tratando de 

auditoria operacional sobre as ações do governo federal para a prevenção e o combate ao desmatamento 
irregular na Amazônia Legal; 

9.2.2. cópia do Acórdão 2.516/2011 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do 

TC 028.459/2010-5, com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade 
técnica, cuidando de levantamento sobre a prevenção e o combate a queimadas e incêndios florestais; 

9.2.3. cópia do Acórdão 1.382/2013 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC 038.494/2012-4, 
com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, tratando do 
monitoramento sobre as deliberações do TCU; 

9.2.4. cópia do Acórdão 213/2016 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC 017.347/2015-7, 
com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, cuidando do 

monitoramento sobre as deliberações do TCU; 
9.2.5. cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do 

parecer da unidade técnica; 

9.2.6. cópia do Acórdão 1.383/2021 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC  023.646/2018-7, 
com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, tratando de 

auditoria nas unidades de conservação federais dos biomas terrestres e marinhos brasileiros; 
9.3. assinalar o integral cumprimento da presente solicitação; e 
9.4. promover o arquivamento do presente processo. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1952-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho 
(Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1953/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 025.953/2021-4. 
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2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
4. Órgão: Base Aérea de Belém - Comando da Aeronáutica. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 
formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre os indícios de 
irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 76/2021 conduzido, para o registro de preços, em prol da aquisição 

dos gêneros alimentícios de proteína animal em carnes de origem bovina e suína, além de aves, peixes e 
frutos do mar, para atender às demandas da Base Aérea de Belém sob o valor estimado de 

R$ 17.384.508,00; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de 
admissibilidade; 

9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 14, com todas as demais 
medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 

9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1953-30/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho 
(Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1954/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 027.373/2017-7. 
2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Vera Lúcia da Silva Santos (CPF 749.075.498-49) e Marilene Leite da Silva (CPF 
000.729.338-01). 

4. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sorocaba - SP. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de suposto erro material 
no Acórdão 1.622/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada 

pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sorocaba - SP contra Vera 
Lúcia da Silva Santos, como então servidora do INSS, diante da fraude pela irregularidade na concessão de 
benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de 

R$ 50.001,00; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. manter inalterado o Acórdão 1.622/2019-TCU-Plenário; 
9.2. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, 

às responsáveis indicadas no item 3 deste Acórdão, para ciência; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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9.3. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 

Procuradoria-Geral Federal, para ciência em resposta ao ofício acostado à Peça 69; e 
9.4. promover o eventual prosseguimento do feito. 

10. Ata nº 30/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1954-30/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho 

(Relator) e Weder de Oliveira. 
ENCERRAMENTO 

Às 18 horas e 19 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pela 
Presidente e homologada pelo Plenário. 

LORENA MEDEIROS BASTOS CORREA 

Subsecretária do Plenário 

Aprovada em 18 de agosto de 2021. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 

 
ANEXO I DA ATA Nº 28, DE 28 DE JULHO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 

COMUNICAÇÕES 
Comunicações proferidas pela Presidência. 

Comunicação proferida pelo Ministro Vital do Rêgo. 
Comunicação proferido pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

 
 

ANEXO II DA ATA Nº 28, DE 28 DE JULHO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 

Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 
de nºs 1921 a 1937 e 1939 a 1954, aprovados pelo Plenário. 
 

 
ANEXO III DA ATA Nº 28, DE 28 DE JULHO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 
Relatório, Voto e minuta de Acórdão emitido pelo relator, Ministro Bruno Dantas, no processo TC-

014.328/2021-6. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68903645.
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