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ACÓRDÃO 2211/2005 - Plenário - TCU

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 regulares com ressalva as contas a seguir
relacionadas, dar quitação aos responsáveis, e mandar fazer as seguintes determinações, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos.

JUSTIÇA ELEITORAL

2 - TC - 009.738/2005-8 (com 4 volumes)

Classe: IV.

Responsáveis: Márcio Arruda, CPF 067.512.451-49.

Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás - TRE/GO.

Determinações:

2.1. ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás - TRE/GO que:

2.1.1. cumpra rigorosamente os prazos legais para recolhimento de tributos e contribuições sociais;

2.1.2. cumpra o disposto no artigo 152 da Lei 8.112/90, que determina que o prazo para a conclusão do
processo disciplinar não exceda a 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do ato que instituir a
Comissão Sindicante.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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3 - TC - 007.666/2005-8

Classe: IV.

Responsáveis: Marco Antonio Raupp, CPF 076.608.801-44; Abimael Fernando Dourado Loula, CPF 244.775.757-34;
Flávio Gay da Cunha, CPF 003.905.859-04; Leon Roque Sinay, CPF 146.211.693-00; José Sebastião Soares, CPF
787.840.938-20; Amauri Alves do Nascimento, CPF 296.926.797-72; Fernando Freitas Melo, CPF 092.945.541-04;
Eliana Yukiko Takenaka, CPF 210.645.551-87; Dagoberto Domingos de Araújo, CPF 542.341.407-59; Joaquim
Lourenco Ferreira, CPF 292.662.971-00.

Entidade: Laboratório Nacional de Computação Científica.

Exercício: 2004.

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 conformidade 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 Desvios, referente ao desaparecimento de cartuchos para impressora ocorrido 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 rodoviários, contra apresentação do quantitativo de bilhetes de passagem
apresentados no mês anterior;

3.1.7. justifique no processo, sob pena de repetição do convite, 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 administração 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 fiscalização da execução do contrato, conforme §8º do art. 15, da Lei das Licitações;

3.1.11.observe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório na fiscalização do contrato - art. 3º, da
Lei 8.666/93, tendo em vista fornecimento discordante com o especificado no edital, ocorrido 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 regularização das faltas ou defeitos observados, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 67, da
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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 pelo TCU na tomada de contas referente ao exercício
de 2001 (TC 009.804/2002-0, Acórdão 2312/2003, 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, conforme 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 correspondentes ordens bancárias emitidas;

3.2.3.2. ausência de designação formal de comissão constituída de no mínimo três membros no processo nº
161/2004, referente 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 licitação, 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 informações 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; Fernando 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.
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Determinações:

4.1. ao Laboratório Nacional de Astrofísica que passe a anexar aos processos licitatórios minuta de contrato,
previamente aprovada pelo setor jurídico competente, contendo as cláusulas necessárias 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 Mocyr 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 autoridades delegantes e delegadas, desde a delegação
originária, consoante 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 compras;

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.

Data da aprovação:

16/12/2005
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