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ACÓRDÃO Nº 5591/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o
art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins
de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.408/2017-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Aparecida Maria Rizzi Costa (424.375.63687)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral
Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5592/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o
art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins
de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.424/2017-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Joana Calistra de Arruda (275.033.561-20)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral
Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5593/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o
art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para
fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.426/2017-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Douglas Oliveira Pereira (064.890.765-19);
Joana Oliveira Pereira (155.559.095-00)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: SubprocuradoraGeral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5594/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o
art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para
fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.443/2017-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Ide Bernardino da Silva (109.444.996-27);
Maria Rodrigues Afonso (008.742.766-40)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral
Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5595/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o
art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins
de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-024.432/2016-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria das Dores Dias de Araujo
(837.539.904-34)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: SubprocuradoraGeral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5596/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c
os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, "a", do Regimento Interno, em
julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar
quitação aos responsáveis, e adotar as demais medidas propostas,
segundo os pareceres, conforme item 1.7 deste acórdão:
1. Processo TC-043.589/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011)
1.1. Responsáveis: Dirceu Brás Aparecido Barbano
(058.918.758-96); Dirceu Raposo de Mello (006.641.228-50); Jaime
Cesar de Moura Oliveira (144.649.958-88); Jose Agenor Alvares da
Silva (130.694.036-20); Maria Cecilia Martins Brito (472.350.47100)
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio
Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da
Saúde (SecexSaude).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Medidas:
1.7.1. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU
265/2014, dar ciência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
sobre as seguintes impropriedades:
1.7.1.1. ausência da fórmula de cálculo dos indicadores e de
dados objetivos anuais, a exemplo do percentual de hospitais que
melhoraram de qualidade com relação ao objeto mensurado e, com
relação ao indicador Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e
Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos, afronta o Quadro
A.2.1 da Portaria TCU 123/2011, ocorrência verificada no item 3.2.2
de seu Relatório de Gestão do exercício de 2011;
1.7.1.2. ausência da formalização processual, em afronta aos
princípios da legalidade, da segurança jurídica e do interesse público,
referentes aos processos administrativos e dispostos no caput do art.
2º da Lei 9.784/1999, além do princípio da oficialidade, exigido no
art. 29, caput e § 1º, da mesma lei, ocorrência verificada no item
6.1.2.2 Relatório de Auditoria Anual de Contas da Controladoria
Geral da União 201203417;
1.7.1.3. ausência de utilização de critérios claros e objetivos
para a definição da sequência e da priorização de análise do peticionamento e de agendamento de inspeção sanitária referentes à
Certificação de Boas Práticas de Fabricação, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do interesse público,
dispostos no caput do art. 2º da Lei 9.784/1999, além do princípio da
oficialidade, exigido no art. 29, caput e § 1º, da mesma lei, ocorrência
verificada no item 6.1.2.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas
da Controladoria Geral da União 201203417;
1.7.1.4. fragilidade da segurança da informação na operação
e gerenciamento das atividades de CBPF, em afronta à PortariaAnvisa 20/2007, ocorrência verificada no item 6.1.2.5 do Relatório de
Auditoria de Gestão da Controladoria Geral da União 201203417;
1.7.1.5. ausência, em seu Relatório de Gestão de 2011, dos
valores empenhados e liquidados em seu programa finalístico, em
afronta ao Quadro A.2.1 da Portaria TCU 123/2011, ocorrência verificada no item 6.1.3.1 do Relatório de Auditoria de Gestão da
Controladoria Geral da União 201203417;
1.7.1.6. ausência de participação social e transparência das
informações, verificada no item 6.1.4.2 do Relatório de Auditoria
Anual de Contas da Controladoria Geral da União 201203417, em
afronta ao princípio da publicidade, exigido no art. 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, o princípio do interesse
público, exigido no art. 2º da Lei 9.784/1999, e o critério de divulgação oficial dos atos administrativos, exigido no art. 2º, parágrafo
único, inciso V, da Lei 9.784/1999;
1.7.1.7. fragilidade nos controles relativos à priorização de
análise técnica de registro e pós-registro de medicamentos, verificada
no item 6.1.4.3 do Relatório de Auditoria Anual de Contas da Controladoria Geral da União 201203417, em afronta aos princípios:
publicidade (art. 37 da CRFB/88), oficialidade (art. 29, caput e § 1º,
da Lei 9.784/1999) e legalidade, segurança jurídica, interesse público
e moralidade (todos do art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999);
1.7.1.8. falta de compatibilização entre os dados do Sistema
de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) e Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), em afronta à INSTN 12/1991, ocorrência verificada no item 6.1.5.1 do Relatório de
Auditoria Anual de Contas da Controladoria Geral da União
201203417 (parágrafo 159 da instrução de peça 27);
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1.7.1.8. ausência de padronização dos procedimentos para
autorização de participação de servidor em cursos e treinamentos com
ônus para a Anvisa, verificados nos processos administrativos
25351.254144/2011-82 e 25351.254009/2011-36;
1.7.1.9. não realização na fase de planejamento dos processos de contratação de soluções de Tecnologia da Informação de
levantamento de soluções disponíveis no mercado e de análise de
projetos similares realizados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública, como previsto no art. 12, inciso I, alíneas "b" e
"c" da IN SLTI 4/2014, consoante verificado nos processos administrativos 25351.671200/2011-12 e 25351.738716-2011-65;
1.7.1.10. falta de controle do alcance das subcontratações
realizadas no âmbito dos seus contratos, de forma a evitar a ocorrência de subcontratação integral, prática vedada pelo art. 78, inciso
VI, da Lei 8.666/1993;
1.7.2. considerar cumpridas as medidas determinadas nos
itens 9.11.1 e 9.11.2 do Acórdão 2946/2011-TCU-Plenário (parágrafo
99) e nos itens 9.14.1, 9.14.2 e 9.14.3 do Acórdão 1465/2011-TCUPlenário (parágrafo 101);
1.7.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; e
1.7.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art.
169, inciso V, do RI/TCU.
ACÓRDÃO Nº 5597/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos
III e V, "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento
Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito,
considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Filial Ceará e à representante, de
acordo com o parecer da Secex/CE:
1. Processo TC-000.335/2017-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no
Estado do Ceará (SECEX-CE).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5598/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 235, 237, inciso IV, e 250,
inciso II, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103 e 106, § 3º,
inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente
representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e encaminhar
cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação
ao representante e ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/UFPE), promovendo-se, em seguida o seu arquivamento, sem prejuízo
de fazer a seguinte determinação e adotar a seguinte medida, de
acordo com o parecer da Secex/PE:
1. Processo TC-001.839/2017-9 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no
Estado de Pernambuco (SECEX-PE).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do
RI/TCU, que a Administração do HC/UFPE não prorrogue a contratação advinda do Pregão Eletrônico 162/2016, bem como informe
a esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação desta deliberação, se o diagnóstico estrutural e projeto
executivo foram efetivamente entregues pela empresa Rangel Gonçalves Braga - ME no prazo e termos estabelecidos, de forma a
atestar a boa e regular execução do contrato;
1.7. Medida: dar ciência ao HC/UFPE, com fundamento no
art. 7º da Resolução TCU 265, de 9/12/2014, de que a exigência do
item 8, alínea "d", do Edital do Pregão Eletrônico 162/2016 é considerada irregular, em afronta ao §1º do incido I do art. 3º, e §5º do
art. 30, ambos da Lei 8.666/1993, e ao art. 37, inciso XXI, parte final,
da Constituição Federal, uma vez que restringe a competitividade do
processo licitatório, e que a qualificação técnica das empresas participantes deveria ser demonstrada pela comprovação da elaboração
dos próprios relatórios e projetos técnicos requeridos referentes a
edificações similares, não sendo relevante a contagem dos prazos da
elaboração destes documentos.
ACÓRDÃO Nº 5599/2017 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 235 e 237, VII, do
Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, §1º, da Lei
8.666/1993, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em
conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e adotar as seguintes medidas, promovendo, em seguida,
o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da Secex/ES:
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