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Determinações:

3.1. ao LNCC que adote as seguintes medidas, necessárias à
correção das impropriedades ou faltas identificadas, bem como à
prevenção da ocorrência de outras semelhantes:

3.1.1. organize o Relatório de Gestão na forma prevista nos
Anexos II e X da DN/TCU nº 62/2004;

3.1.2. faça constar da Declaração Da Unidade de Pessoal a
informação para cada responsável arrolado nas contas, em confor-
midade com o Anexo IV, da DN/TCU nº 62/2004, tendo em vista
ausência de indicação de que o responsável Flávio Gay da Cunha,
CPF: 003.905.859-04, estava ou não em dia com a obrigação de
apresentação da declaração de bens e rendas;

3.1.3. atualize o valor de R$ 7.553,82 lançado na conta
11229.03.00-Diversos Responsáveis Apurados - Desfalques ou Des-
vios, referente ao desaparecimento de cartuchos para impressora ocor-
rido em 1999;

3.1.4. providencie o Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo - CRLV do veículo GM/Kadett Ipanema placa LBF-
8479;

3.1.5. transfira a multa aplicada no veículo VW/Santana,
placa LNM-4951 pela Fundação DER-RJ, conforme Auto de Infração
nº X32425099, de 18/06/2004, para o motorista envolvido que era
terceirizado e atualmente não presta serviços ao Laboratório;

3.1.6. realize o pagamento de auxílio-transporte para custeio
de deslocamentos intermunicipais e interestaduais em ônibus rodo-
viários, contra apresentação do quantitativo de bilhetes de passagem
apresentados no mês anterior;

3.1.7. justifique no processo, sob pena de repetição do con-
vite, quando for impossível a obtenção do número mínimo de três
licitantes, conforme previsto nos §§ 3º e 7º, do art. 22, da Lei
8.666/93;

3.1.8. mantenha atualizado o cadastro de fornecedores, art.
34, da Lei 8.666/93, bem como realize consultas ao SICAF e CADIN
antes da solicitação de propostas ou de convites para participação em
licitações, em atendimento ao inc. III, do art. 6º, da Lei nº
10.522/2002;

3.1.9. faça designação formal de um representante da ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato - art.
67, da Lei 8.666/93;

3.1.10. faça designação formal de comissão constituída de no
mínimo três membros, responsável pelo acompanhamento e fisca-
lização da execução do contrato, conforme §8º do art. 15, da Lei das
Licitações;

3.1.11.observe o princípio da vinculação ao instrumento con-
vocatório na fiscalização do contrato - art. 3º, da Lei 8.666/93, tendo
em vista fornecimento discordante com o especificado no edital, ocor-
rido com a nota fiscal nº 667, referente ao lote três do processo nº
161/2004 (item 4.3.14);

3.1.12. realize registro de ocorrência que porventura aconteça
na execução dos contratos, determinando o que for necessário à re-
gularização das faltas ou defeitos observados, conforme previsto nos
§§ 1º e 2º do art. 67, da Lei 8.666/93; e,

3.1.13. cumpra os prazos estipulados na IN/STN nº 01/97
para apresentação das prestações de contas dos convênios;

3.2. à Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de
Janeiro - CGU/RJ que verifique e informe nas próximas contas da
entidade:

3.2.1. sobre o cumprimento das determinações expedidas pe-
lo TCU na tomada de contas referente ao exercício de 2001 (TC
009.804/2002-0, Acórdão nº 2.312/2003, Relação nº 77/2003);

3.2.2. acerca do cumprimento, pelo Laboratório Nacional de
Computação Científica - LNCC, das determinações constantes dos
itens 3.1.1 a 3.1.11 precedentes;

3.2.3. se a entidade saneou as seguintes impropriedades, con-
forme alegado em suas justificativas para as presentes contas:

3.2.3.1. ausências de bilhete de passagem aérea, relatório de
viagem, documentação que comprove a ocorrência do evento que
motivou a viagem, com data e hora de sua realização, constatado nas
Propostas de Concessão de Passagens e Diárias - PCPD e nas cor-
respondentes ordens bancárias emitidas;

3.2.3.2. ausência de designação formal de comissão cons-
tituída de no mínimo três membros no processo nº 161/2004, re-
ferente ao pregão nº 09/2004, cujo total da aquisição foi de R$
95.085,00, contrariando §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93;

3.2.3.3. ausência do ato de adjudicação do objeto de li-
citação, em desacordo com o previsto no inc. VI, do art. 43 da Lei de
Licitações - procs. nºs 212, 185, 162 e 061/2004;

3.2.3.4. ausência de rubrica ou assinatura nos originais dos
editais, nos processos nºs. 010 e 057/2004, em desacordo com o
previsto no § 1º, do art. 40;

3.2.3.5. ausência nos processos de nºs. 173, 023 e 061/2004
de comprovante de que foi feita consulta prévia ao CADIN nas
celebrações de contratos, contrariando o art. 6º da Lei nº
10.522/2002;

3.2.3.6. descumprimento de cláusula do edital no processo nº
162/2004, convite nº 07/2004, contrariando arts. 41, 43-V e 44;

3.3. à Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de
Janeiro - CGU/RJ que:

3.3.1.organize, no Relatório de Auditoria de Gestão, as in-
formações em títulos específicos, relativas aos quesitos requeridos
nos anexos VI e X da DN/TCU nº 62/2004;

3.3.2.faça o acompanhamento e mantenha informada esta
Casa sobre o processo judicial movido pelos herdeiros dos antigos
proprietários do terreno onde se encontra o laboratório, o que está
acarretando a falta de "habite-se" e o registro no RGI da sede do
LNCC.

4 - TC - 014.881/2005-5
Classe: IV.
Responsáveis: Albert Josef Rudolf Bruch, Cpf 012.714.276-

21; Angelo Jose Fernandes, Cpf 413.566.676-00; Clemens Darvin
Gneiding, Cpf 311.273.049-68; Elieber Mateus dos Santos, Cpf
000.231.146-14; Eliana Yukiko Takenaka, Cpf 210.645.551-87; Fer-
nando Freitas Melo, Cpf 092.945.541-04; Gilzele da Cunha Bastos,
Cpf 115.934.401-97; Heitor Armando Bagattini Junior, Cpf
788.689.208-91; Vinicius Sampaio Duarte, Cpf 184.889.781-20.

Entidade: Laboratório Nacional de Astrofísica.
Exercício: 2004.

Determinações:

4.1. ao Laboratório Nacional de Astrofísica que passe a ane-
xar aos processos licitatórios minuta de contrato, previamente apro-
vada pelo setor jurídico competente, contendo as cláusulas neces-
sárias exigidas pelo artigo 54, § 1º, da Lei 8.666/93.

5 -TC - 012.658/2005-7
Classe: IV.
Responsáveis: Cesar Leopoldo Camacho Manco, Cpf

290.266.957-72; Claudio Landim, Cpf 825.738.597-20; Eduardo Mo-
cyr Krieger, Cpf 015.326.428-49; Eduardo Henrique Accioly Campos,
Cpf 453.347.734-87; Marcelo Miranda Viana da Silva, Cpf
994.234.487-04; Roberto Atila Amaral Vieira, Cpf 038.281.077-53.

Entidade: Associação Instituto Nacional de Matemática Pura
e Aplicada.

Exercício: 2004.

Determinações:

5.1. à Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada que:

5.1.1. faça constar no Rol dos Responsáveis todas as au-
toridades delegantes e delegadas, desde a delegação originária, con-
soante estabelece o art. 12, § 10, da IN/TCU Nº 47/2004;

5.1.2. realize planejamento das aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática a serem realizadas ao longo do exercício
de forma a promover a licitação na modalidade compatível, inclusive
com entregas parceladas, adequando a disponibilidade de recursos
financeiros, lembrando que a insuficiência financeira para realizar
licitações não justifica a falta de planejamento antecipado das com-
pras;

5.2. à Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de
Janeiro que verifique, na próxima auditoria que realizar na entidade,
quais as medidas adotadas pela Associação Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada para dar cumprimento às determinações
elencadas nos itens 5.1.1 e 5.1.2 precedentes.

ACÓRDÃO Nº 2.212/2005 - TCU - Plenário

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Extraordinária do Plenário, em 13/12/2005, ACORDAM, com
fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II,
da Lei 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1º, inciso I,
137, inciso II, 143, inciso I, alínea “a”, 208 e 214, inciso II, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 155/02, em julgar re-
gulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos
responsáveis, e mandar fazer as seguintes determinações, de acordo
com o parecer do Ministério Público.

JUSTIÇA ELEITORAL

6 - TC - 009.161/2004-5
Classe: IV.
Responsáveis: Ailton Silva Rosas Galeno, Cpf 230.106.303-

87; Antonio Paulean Bezerra Simoes, Cpf 213.274.673-72; Fernando
Luiz Ximenes Rocha, Cpf 090.219.813-00; Francisco Aurelio de An-
drade Timbo, Cpf 135.629.753-68; Francisco Lucio Marques Pires,
Cpf 117.195.593-68; Hugo Pereira Filho, Cpf 424.097.643-04; Jarbas
Marinho Lopes, Cpf 221.536.403-34; Joao Batista Farias Lima, Cpf
141.323.463-15; Jose Bezerra de Morais, Cpf 001.234.633-00; Jose
Mauri Moura Rocha, Cpf 002.169.093-68; Raimundo Augusto de
Oliveira Lima, Cpf 302.488.333-91; Vivian Goncalves Bezerra de
Castro, Cpf 241.897.403-06.

Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE.
Exercício: 2003.

Determinações:

6.1. ao TRE/CE para que:
6.1.1. adote providências no sentido de regularizar as in-

consistências apontadas pela Comissão de Bens Móveis e Imóveis do
TRE/CE, no Relatório de Auditoria de 2003, no que concerne:

6.1.1.1. à classificação contábil indevida relativa a uma caixa
d'água construída em 2003;

6.1.1.2. ausência de registro de imóvel no acervo patrimonial
do TRE/CE; e

6.1.1.3. Contrato de Cessão de Uso Vencido do Fórum Elei-
toral da Capital;

6.1.2. mantenha efetivo controle sobre o implemento de ida-
de para aposentadoria compulsória dos servidores integrantes de seus
quadros, emitindo tempestivamente os atos de aposentadoria respec-
tivos;

6.1.3. informe ao TCU, nas próximas contas, sobre o an-
damento do ressarcimento, mediante desconto em folha de paga-
mento, do prejuízo causado pelo servidor Marco Aurélio de Lima
Abreu.

ACÓRDÃO Nº 2.213/2005 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Extraordinária do Plenário, em 13/12/2005, ACORDAM, com
fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 218 e seu
parágrafo único do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Ad-
ministrativa 155/2002, em dar quitação ao responsável, ante o re-
colhimento integral da multa que lhe foi imputada, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos, bem como elaborar a certidão requerida
pelo interessado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

7 - TC - 800.065/1998-0 (com 3 volumes)
Classe: IV.
Responsáveis: Assuero Doca Veronez (CPF. 346.396.758-

87), Idalci Dallamaria (CPF. 187.820.949-34), Luiz A. Ribeiro do
Valle (CPF. 346.175.826-49), Jefferson Lunardelli Cogo (CPF
138.090.242-87), Edivan Maciel de Azevedo (CPF 216.703.583-72),
Margarete Gomide Neto (CPF 146.235.101-82), Pedro Aparecido
Dotto (CPF 012.197.588-68), José Thomaz de Mello Neto (CPF
557.692.688-91), Edmar Sanches Cordeiro (CPF 051.602.432-91),
Wilson Lopes Isquierdo (CPF 048.769.971-87), Eustáquio Ferreira
dos Santos (CPF 007.421.126-91) e José Paulo Alexandre de Oliveira
(CPF 133.425.842-20).

Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Ad-
ministração Regional do Acre - Senar/AR/AC.

Exercício: 1997.

Responsável: Assuero Doca Veronez, CPF 346.396.758-87.
Valor original do débito: R$ 5.000,00
Data de origem do débito: 02/08/2005
Valor do recolhimento: R$ 5.000,00
Data de recolhimento: 31/08/2005

Responsável: Idalci Dallamaria, CPF 187.820.949-34.
Valor original do débito: R$ 5.000,00
Data de origem do débito: 02/08/2005
Valor do recolhimento: R$ 5.000,00
Data de recolhimento: 31/08/2005

ACÓRDÃO Nº 2.214/2005 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Extraordinária do Plenário, em 13/12/2005, com fundamento
no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso V,
alínea “a” e 212 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução
Administrativa 155/2002, ACORDAM em determinar o arquivamento
do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, ante a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos
autos.

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BA-
HIA

8 - TC - 012.796/2004-5 (com 1 volume)
Classe: IV.
Responsável: Antônio Evaldo Macedo Mascarenhas, CPF

059.599.695-72.
Unidade: Prefeitura Municipal de Poções - BA.

R E P R E S E N TA Ç Õ E S 

ACÓRDÃO Nº 2.215/2005 - TCU -PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Extraordinária do Plenário, em 13/12/2005, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso II, e 43, inciso I,
da Lei 8.443/92 c/c os artigos 1º, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143,
inciso III; 234, § 2º, 2ª parte; e 250, inciso II, todos do Regimento
Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu
arquivamento, sem prejuízo de se efetivar a(s) recomendação(ões)
e/ou determinação(ões) propostas, de acordo com os pareceres emi-
tidos nos autos, devendo ser dada ciência ao(s) representante(s):

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RORAI-
MA

9 - TC - 012.353/2005-4 (com 1 volume)
Classe: VII.
Interessado: Paulo Cesar Justo Quartieiro, prefeito munici-

pal.
Unidade: Prefeitura Municipal de Pacaraima - RR.

Determinações:

9.1. à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Su-
frama que encaminhe a este Tribunal, se ainda não o fez, o processo
de tomada de contas especial relativo ao Convênio 056/2000, firmado
com a Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR;

9.2. à Secex/RR que proceda, oportunamente, à juntada dos
presentes autos à tomada de contas especial referenciada no item
precedente.
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