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RELATÓRIO 

 

  

 Adoto como Relatório a instrução de peça 207, chancelada, às peças 208 e 209, pelo 

diretor da subunidade e pelo titular da Secretaria de Controle Externo das Aquisições Logísticas 

(Selog): 

 

INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de 

Aquisições Logísticas (Selog), a respeito de possíveis irregularidades em licitações conduzidas por 

unidades vinculadas à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), 

conforme a seguir: 

a) Pregão Presencial 7/2013, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Bahia, cujo 

objeto foi o registro de preços para aluguel de veículos com motorista, adjudicado à empresa San 

Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda., pelo valor de R$ 17.436.280,00, com vigência no 

período de 16/4/2013 a 15/4/2014  (peça 1, p. 4). Consideradas as contratações realizadas pelas 

unidades participantes, o montante adicional do contrato perfaz R$ 52.590.520,00 (peça 1, p. 7).  

b) Pregão Eletrônico 11/2013, conduzido pelo DSEI Kaiapó do Pará, que teve por objeto a 

contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições destinadas aos pacientes 

indígenas e acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casai) de 

Redenção/PA, Ourilândia do Norte/PA, Tucumã/PA e São Felix do Xingu/PA, adjudicado à empresa 

Arena Distribuidora Comercial Ltda.- ME, pelo valor de R$ 2.176.800,00, com vigência no período de 

20/8/2013 a 19/8/2014 (peça 1, p. 4).  

c) Pregão Eletrônico 21/2013, conduzido pelo DSEI Manaus, cujo objeto consistiu no registro de 

preços para contratação de empresa especializada em táxi aéreo, compreendendo o deslocamento de 

pessoas, cargas, cargas perigosas e missões aeromédicas, adjudicado à empresa Heringer Taxi Aéreo 

Ltda., pelo valor de R$ 94.265.020,00 e vigência contratual de 8/7/2013 a 7/7/2014 (peça 1, p. 4). 

Consideradas as contratações realizadas pelas unidades participantes, o montante adicional do 

contrato perfaz R$ 66.720.650,00 (peça 1, p. 17).   
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HISTÓRICO 

2. A presente representação teve origem em denúncia apócrifa que noticiou, além de 

possíveis irregularidades nas contratações descritas, alegações relativas a: desconfiança quanto à 

evolução patrimonial de dirigentes e respectivos familiares; dispensas de licitações irregulares; e 

direcionamento em contratações (peça 2). 

3. O processo foi inicialmente autuado pela Secretaria de Controle Externo da Saúde 

(SecexSaúde), tendo sido remetido para análise da Selog, após as tratativas internas. 

4. Em análise inicial, esta Unidade Instrutiva verificou que o processo não reunia os 

elementos necessários para ser conhecido como denúncia, considerando-se a impossibilidade de 

identificação do denunciante, a inexistência de elementos comprobatórios dos fatos relatados e o grau 

de subjetividade envolvido, que impediam a atuação do TCU. Entretanto, com relação aos processos 

licitatórios mencionados (pregões 7, 11 e 21/2013), por meio de pesquisas adicionais, puderam-se 

coletar informações acerca dos indícios de irregularidade noticiados, que possibilitaram a proposição 

da presente representação por esta Unidade Técnica (peça 11). 

5. Com relação ao pregão presencial 7/2013, de início, verificou-se possível irregularidade 

relativa à divulgação do certame, o que afrontaria o disposto no art. 37, caput, da Constituição 

Federal/1988 e no art. 11, I, ‘c’, do Decreto 3.555/2000 (peça 11). Análise posterior, com base em 

novas informações disponibilizadas pela Sesai (peça 20), todavia, concluiu que não houve falhas 

referentes a esse ponto (peça 25). 

6. Além disso, questionou-se a opção pelo pregão presencial em detrimento de sua forma 

eletrônica, o que infringiria o art. 4o do Decreto 5.450/2005 e a jurisprudência do TCU. Também foi 

objeto de exame a aderência dos preços contratados à prática de mercado. Para finalizar as 

ocorrências relativas ao pregão 7/2013, a representação apontou que o não parcelamento do objeto 

poderia ter acarretado prejuízos à competitividade (peça 11). 

7. Em nova análise, esta Unidade Técnica identificou que essas questões foram objeto de 

relatório de fiscalização produzido pela Controladoria-Geral da União (CGU, atual Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle – MTFC), que analisou o pregão 7/2013 e o contrato dele 

decorrente (peça 25). Nesse trabalho, foram encontradas falhas relativas ao procedimento licitatório 

e à aplicação dos recursos ao longo da execução contratual, conforme o que se segue (peça 23): 

Do montante fiscalizado de R$ 34.875.840,00 (Trinta e quatro milhões, oitocentos e 

setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), foi identificado um potencial prejuízo de 

R$ 6.408.632,40 (Seis milhões e quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e 

quarenta centavos) durante os 9 (nove) meses fiscalizados da execução do contrato.  

As irregularidades apontadas ocorreram de fato.  

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade da execução dos recursos federais executados na esfera local:  

- Contrariando as normas regentes, o DSEI/BA realizou licitação na modalidade pregão 

presencial quando deveria ser na modalidade pregão eletrônico. Além disso, adotou 

indevidamente o sistema de registro de preços.  

- A licitação foi simulada. Participaram do certame cinco empresas sob comando da 

mesma família e/ou com vínculos funcionais entre si nas fases de cotação de preços e 

pregão.  

- Veículos contratados são utilizados fora do serviço, revelando descontrole e causando 

prejuízos.  

- A simulação de pesquisa de preços e condução irregular do processo licitatório 
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contribuíram para contratação do serviço com sobrepreço avaliado de R$ 12.803.461,70, 

no âmbito de DSEI/BA, e no efetivo superfaturamento de R$ 6.408.632,40.  

8. Quanto ao pregão eletrônico 11/2013, identificou-se, na representação, o risco de 

eventual pedido de alteração do contrato a título de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou 

repactuações em decorrência de possível reversão do regime tributário da empresa contratada, que 

poderia perder a condição de empresa de pequeno porte (EPP) durante a execução do contrato (peça 

11). Esse tópico tornou-se objeto de questionamento junto ao órgão. Da mesma forma, considerou-se 

pertinente solicitar informações sobre a execução do contrato, considerando-se as alegações 

constantes do documento de denúncia que embasou a representação.  

9. Por fim, quanto ao PE 21/2013, muito embora, a princípio, não tenham sido identificadas 

irregularidades, propôs-se a oitiva do órgão para esclarecimentos quanto à notícia de eventuais 

alterações contratuais irregulares a posteriori  da assinatura do contrato. 

10. Na instrução à peça 25, considerando-se estarem em curso, de forma concomitante, 

trabalhos desenvolvidos pela CGU e pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de 

Saúde (Denasus) que tinham por objeto apurar fatos objeto desta representação, propôs-se o 

sobrestamento dos autos até a conclusão daqueles exames. A proposta não foi acolhida pelo Relator 

(Ministro Benjamin Zymler, peça 28), o qual autorizou somente as diligências. 

11. Em nova análise, esta Unidade Técnica verificou, quanto ao PE 11/2013, que não houve 

repactuação do valor do contrato a título de reequilíbrio decorrente da perda da condição de EPP 

pela contratada. Entretanto, considerou-se necessário reiterar diligência para verificar se houve 

variações nos valores praticados nos contratos derivados de eventuais adesões à ata de registro de 

preços (peça 53). 

12. Com vistas a possibilitar a análise do pregão eletrônico 21/2013 (Dsei Manaus) e da 

contratação dele decorrente (não prorrogada, segundo informações prestadas ao TCU) entendeu-se 

necessário reiterar a diligência à CGU, bem como ao Ministério da Saúde, com vistas ao 

encaminhamento integral dos processos administrativos que tratavam do certame e seus 

desdobramentos.  

13. No que tange ao PP 7/2013, analisou-se o progresso das medidas até então adotadas para 

dar cumprimento às recomendações exaradas no relatório de auditoria da CGU, quais sejam: 

Recomendação 1: Efetuar a glosa de eventuais saldos pendentes de pagamento e na 

inexistência de tal situação, reaver os valores pagos a maior mediante a abertura de 

processo administrativo específico.  

Recomendação 2: Apurar as responsabilidades de quem deu causa aos danos ao Erário.  

Recomendação 3: Que a SESAI promova o levantamento e o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente por todas as demais unidades regionais que aderiram ao Registro de 

Preços SRP 32/2012.  

14. Considerando-se a não adoção de providências quanto aos itens 1 e 2, expediu-se 

determinação à Sesai para que desse início à apuração de responsabilidades, quantificação e medidas 

para ressarcimento dos danos ao erário apurados no relatório da CGU.  

15. Em relação à terceira recomendação, verificou-se que a Coade/Denasus havia iniciado 

verificações em diversos contratos decorrentes da adesão à ata de registro de preços (ARP) 32/2012 

do pregão presencial 7/2013, sendo necessário, todavia, considerando-se o tempo decorrido desde a 

ocorrência dos fatos, o encaminhamento de informações sobre o plano de ação voltado às apurações, 

para possibilitar o acompanhamento das providências adotadas. 

16. Mediante despacho, o Ministro Benjamin Zymler declarou-se impedido para prosseguir na 
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relatoria do processo (peça 55),  tendo a incumbência passado ao Ministro Raimundo Carreiro, após 

a realização de sorteio (peça 56). 

17. A partir de então, foi expedido o Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, em que se decidiu 

(peça 58): 

9.1. conhecer da presente Representação, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VI, do 

Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93;  

9.2. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput do art. 197 do Regimento 

Interno do TCU c/c o art. 8o, caput, da lei 8.443/1992, que a autoridade administrativa 

competente, sob pena de responsabilidade solidária, adote as providências imediatas com 

vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano apontado no relatório 00190.002501/2014-44, 

da Controladoria-Geral da União, que trata do pregão presencial 7/2013 e do contrato 

13/2013 (Dsei/BA);  

9.3. determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde 

(Denasus), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que atualize o 

plano de ação das auditorias realizadas nos contratos dos órgãos aderentes à ata de 

registro de preços decorrente do pregão presencial 7/2013 (Dsei/BA), fazendo constar 

nele, além das informações já prestadas ao TCU, as etapas do planejamento, evidenciando 

cada ação, indicando o setor, os responsáveis (com nome, telefone e e-mail de contato) 

pela etapa do processo, e cronograma com a data para o término e início de cada evento 

previsto, até a conclusão dos trabalhos, a exemplo do modelo a seguir: (…) 

9.4. solicitar ao Ministério da Saúde e ao Denasus que informem, no prazo de quinze dias, 

as providências adotadas para dar cumprimento às determinações supra (itens 9.2 e 9.3);  

9.5. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o §1o do art. 157 do 

Regimento Interno/TCU, o Ministério da Saúde, para que, no prazo de quinze dias, 

encaminhe ao Tribunal os seguintes documentos:  

9.5.1. em relação aos contratos firmados entre os órgãos aderentes, integrantes do 

Ministério da Saúde, e a empresa Arena Distribuidora Comercial Ltda.- ME (CNPJ 

05.836.297/0001- 43) em decorrência do Pregão Eletrônico 11/2013:  

9.5.1.1. cópias dos contratos assinados e de todas as alterações deles decorrentes, tais 

como termos aditivos, reequilíbrios, reajustes, repactuações, prorrogações e 

apostilamentos e seus anexos, bem como dos pareceres jurídicos e técnicos produzidos 

desde a data da assinatura dos contratos até hoje;  

9.5.1.2. comprovações de eventuais variações de custos nos insumos e/ou nos encargos 

das contratadas que possam ter ensejado as alterações supra;  

9.5.1.3. na hipótese de prorrogações dos contratos já consumadas ou na iminência delas 

ocorrerem, pesquisas de mercado e/ou explicitações dos índices de reajustes, caso haja, 

utilizados como base para eventuais alterações dos preços originalmente contratados;  

9.5.1.4. quaisquer documentos adicionais que entender necessários em relação aos 

referidos contratos.  

9.5.2. cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s), contratações e termos aditivos 

(do órgão gerenciador e dos participantes) que trata(m) do Pregão Eletrônico 21/2013 

(Dsei Manaus) e seus desdobramentos, firmados com a empresa Heringer Taxi Aéreo 

Ltda. (CNPJ 06.933.485/0001- 52);  

9.6. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o §1o do art. 157 do 
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Regimento Interno/TCU, Controladoria-Geral da União (CGU), atual Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle, para que encaminhe a íntegra do relatório de 

auditoria, bem como do respectivo processo, referente ao pregão eletrônico 21/2013 (Dsei 

Manaus) e das contratações dele decorrentes; (…) 

17. A partir dos elementos encaminhados ao TCU em cumprimento ao determinado no 

Acórdão supra, a presente instrução procederá ao exame da representação. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

18. O processo foi conhecido como representação, nos termos do item 9.1 do Acórdão 

1.255/2016-TCU-Plenário (peça 58). 

EXAME TÉCNICO 

a) Pregão eletrônico 21/2013  

19. O pregão eletrônico 21/2013, promovido pelo Dsei Manaus, destinou-se ao registro de 

preços de serviços de táxi aéreo, do qual se originaram os seguintes contratos, conforme as 

informações coletadas no Portal da Transparência Pública: 

Dsei Contrato Valor Vigência Aditivos 

Manaus 11/2013 R$ 1.859.400,00 08/07/2013 a 07/07/2014 - 

Parintins 18/2013 R$ 10.628.500,00 26/09/2013 a 25/09/2014 Prorrogação por doze 

meses 

Alto Purus 2/2014 R$ 1.176.000,00 17/03/2014 a 16/03/2015 - 

Kaiapó Redenção 14/2013 R$ 8.723.000,00 17/09/2013 a 16/09/2014 Prorrogação de vigência 

(período não informado) 

Alto Rio Juruá 12/2013 R$ 11.761.600,00 13/11/2013 a 13/11/2014 Duas prorrogações, com 

término em nov/16 

Tapajós 10/2013 R$ 18.060.600,00 13/09/2013 a 12/09/2014 Dois aditivos sem 

especificação 

Médio Solimões 9/2013 R$ 2.140.000,00 18/09/2013 a 17/09/2014 Duas prorrogações de doze 

meses 

Alto Solimões 8/2013 R$ 5.769.600,00 22/10/2013 a 21/10/2014 Duas prorrogações de doze 

meses 

Amapá 8/2013 R$ 9.894.700,00 24/07/2013 a 24/07/2014 Duas prorrogações e 

acréscimo de 25% 

Alto Rio Negro 6/2013 R$ 3.315.000,00 16/07/2013 a 16/07/2014 - 

Médio Purus 8/2013 R$ 2.324.000,00 26/09/2013 a 25/09/2014 Prorrogação por doze 

meses 

Javari 2/2013 R$ 8.390.440,00 10/09/2013 a 09/09/2014 Prorrogação por doze 

meses 

TOTAL  R$ 84.042.840,00   

20. Em resposta à diligência determinada no item 9.6 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, 

o MTFC informou que se encontra em execução naquele órgão auditoria que inclui a análise do PE 

21/2013, cujo relatório, tão logo concluído, será encaminhado ao TCU (peça 87). 

21. Tendo em vista essa informação, considera-se que este ponto da representação deva ser 

objeto de acompanhamento, a ser realizado nestes autos, quando disponibilizado o relatório de 

auditoria em trâmite no MTFC.  

b) Pregão 7/2013  

22. Em resposta ao determinado no item 9.3 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, o 

Denasus encaminhou planilha em que informa que as auditorias realizadas nos contratos decorrentes 

da adesão à ARP do PP 7/2013 já foram encerradas (peça 76). Também foram disponibilizados os 

relatórios resultante dos exames (peças 77-83). 
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23. Quanto ao relatório da auditoria 14.297 (peça 77), direcionado ao Dsei Cuiabá, verificou-

se que não possui por objeto contratos decorrentes da ata de registro de preços em análise. 

24. Em relação ao Dsei Guamá Tocantins, o relatório 14.950 (peça 78), apontou a ocorrência 

de divergências entre valores da planilha de custos do contrato 10/2013 e aquela apresentada e 

aprovada por ocasião da licitação, originando uma diferença cobrada a maior pela empresa San 

Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda. Esses valores, somados a despesas não realizadas e 

pagas, somariam R$ 765.537,13, no período de agosto/2013 a outubro/2014. 

25. Conforme o relatado, o montante foi descontado em quatro parcelas nas faturas de 

setembro a dezembro/2014. A partir de novembro do mesmo ano, teriam sido deduzidos R$ 47.906,98, 

relacionados à redução de valores das franquias dos veículos. 

26. Em que pese a constatação, não foram apontadas as providências correlacionadas ao 

achado de auditoria do Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, em que se 

apontou a ocorrência de sobrepreço nos valores registrados na ARP 32/2012. 

27. Dessa forma, deve-se determinar à Sesai que promova a apuração dos valores pagos a 

maior pelo contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins, tomando-se por referência os preços de 

mercado identificados no relatório da CGU mencionado, tal qual realizado nas auditorias relativas 

aos demais Distritos. 

28. No relatório 14.951, foram constatados pagamentos realizados a maior pelo Dsei 

Kayapó/PA no valor de R$ 1.404.146,45, calculados com base nas informações da CGU, no período 

de 22/12/2013 a 21/11/2014 (peça 79). Entretanto, verifica-se que o contrato foi celebrado em 

24/5/2013, não tendo sido esclarecido o motivo de a apuração não ter incluído esse período. Ademais, 

embora a análise tenha se limitado a novembro/2014, o contrato previa encerramento em 23/5/2015. 

Conforme informações do portal Transparência Pública, o contrato foi rescindido (a data não é 

especificada). Segundo o Portal da Transparência, os pagamentos continuaram sendo efetuados à 

empresa em 2015. Frise-se que, considerada a vigência inicial do contrato, de 24 meses, a auditoria 

calculou um prejuízo potencial na monta de R$ 2.671.113,36. 

29. No mais, não há informações quanto às providências adotadas para ressarcimento dos 

valores indevidamente pagos. Dessa forma, propõe-se que o Ministério da Saúde, órgão ao qual se 

subordina a Sesai, proceda ao cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço no contrato 7/2013 do 

Dsei Kayapó/PA, de acordo com a metodologia apontada pela CGU no Relatório de Demandas 

Externas 00190.002501/2014-44, no período de 23/5/2015 a 21/12/2013 e após 21/11/2014. 

30. Com base nas informações da CGU, no relatório 14.963 (peça 80), apurou-se que o Dsei 

Tocantins, no período de julho/2013 a setembro/2014, realizou pagamentos com preços acima do 

valor de mercado (contrato 16/2013, vigência: 3/6/2013 a 3/6/2015, conforme portal Transparência 

Pública), do que decorreu prejuízo no valor histórico de R$ 3.348.181,91. No Portal da 

Transparência, verifica-se que os pagamentos à empresa se estenderam ao exercício de 2015, o que 

torna necessário que se apure a eventual ocorrência de prejuízos nesse período.  

31. Na auditoria 14.966, no Dsei Maranhão, identificou-se prejuízo de R$ 2.621.479,00, até 

novembro/2014 (contrato 10/2013, vigência 15/5/2013 a 14/5/2015, conforme o portal Transparência 

Pública). Apontou-se, ainda, prejuízo potencial de R$ 1.069.705,00 até maio/2015. Para o referido 

cálculo não foram utilizados os valores indicados pela CGU, mas se tomou como parâmetro a 

pesquisa de preços realizada pelo próprio Dsei/MA, juntada ao processo de contratação, que se 

apresentou mais conservadora, conforme explanado à folha 12 do relatório (peça 81). Apontou-se, 

ainda, débito de R$ 15.915,76 relativo a irregularidades na execução do contrato 10/2013.  
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32. Considerando-se a ocorrência de pagamentos em 2015 (dados do Portal da 

Transparência), torna-se necessário o ajustamento do valor do débito, procedendo-se ao cálculo do 

sobrepreço pago após novembro/2014. 

33. Com relação ao Dsei Litoral Sul (contrato 13/2013, vigência: 2/9/2013 a 1o/9/2015, 

conforme o portal Transparência Pública), após confrontar a Planilha de Custos e Formação de 

Preços apresentada pela San Marino com a elaborada pela equipe de auditoria, apontou-se 

sobrepreço mensal no valor de RS 478.134,18, perfazendo um total de R$ 11.475.220,23 em 24 meses 

(peça 82). De setembro/2013 a fevereiro/2015, o débito calculado somou R$ 7.338.105,58, em valores 

históricos. De acordo com o Portal da Transparência, foram efetuados pagamentos até abril/2015, 

motivo pelo qual o valor do prejuízo deve ser complementado. 

34. Quanto à contratação do Dsei AL-SE (contrato 14/2013, vigência: 2/9/2013 a 1o/9/2013, 

conforme portal Transparência Pública), verificou-se, somados os valores decorrentes de sobrepreço 

(no período de setembro/2013 a maio/2014) e de outras constatações (cobranças indevidas de 

quilometragem excedente), prejuízos no valor histórico de R$ 1.732.043,01 (peça 83). Considerados 

os pagamentos realizados após maio/2014, de acordo com o Portal da Transparência, os cálculos 

deverão ser atualizados. 

35. A partir das auditorias promovidas pelo Denasus, diversos débitos foram apontados nos 

contratos decorrentes da adesão ao Registro de Preços 32/2012 (resultante do PP 7/2013). 

Entretanto, não foram disponibilizadas informações acerca das ações efetivamente postas em prática 

para a devolução dos valores. Dessa forma, propõe-se que, em relação a todos esses contratos, sejam 

instaurados processos de tomada de contas especial para o cálculo do débito, identificação dos 

responsáveis e o ressarcimento de valores. 

36. No que respeita aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, verifica-se que 

não foram encaminhadas informações que comprovem o cumprimento da determinação expedida, 

tendo a Sesai se limitado a relatar que, até a data da manifestação apresentada, não se obteve retorno 

da Corregedoria do Ministério (peças 95 e 100). 

37. De acordo com o art. 13 do Decreto 8.065/2013, a Corregedoria-Geral é subordinada 

administrativamente ao Ministro de Estado, competindo-lhe, dentre outras atribuições, instaurar 

processos administrativos disciplinares. Entretanto, a competência para instaurar TCE, segundo o 

art. 7o, VII, da norma, compete à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, subordinada à 

Secretaria-Executiva, já que se trata de recursos do Sistema Único de Saúde. 

38. O descumprimento no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência ou decisão do 

TCU enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, VII, do 

RI/TCU, ressaltando-se que, de acordo com o § 3o desse dispositivo, o encaminhamento prescinde de 

prévia audiência, desde que a possibilidade de sua aplicação conste da comunicação da decisão 

descumprida, o que foi realizado no ofício 1.220/2016-TCU/Selog, dirigido ao Secretário-Executivo 

em exercício à época, José Agenor Álvares da Silva, em que se anexou cópia do Acórdão 1.255/2016-

TCU-Plenário (peça 64). Frise-se que a notificação da comunicação ocorreu em 27/5/2015, conforme 

o aviso de recebimento juntado aos autos (peça 66). 

39. Em complemento, deve-se reiterar a determinação, desta feita dirigida ao Ministério da 

Saúde, para que seja instaurada TCE para identificação dos responsáveis, apuração e ressarcimento 

dos débitos relativos ao contrato 13/2013 do Dsei/BA. 

c) Pregão 11/2013 

40. Em resposta ao item 9.5.1 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, a Sesai informou que o 

pregão eletrônico 11/2013 não se referiu ao sistema de registro de preços, razão pela qual não há que 

se falar em órgãos aderentes (peça 94).  
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41. De fato, ao consultar-se o portal Transparência Pública, é possível verificar que outros 

Dsei celebraram contratos com a Arena Distribuidora e Comércio Ltda.-ME para fornecimento de 

refeições, os quais, todavia, não derivaram do certame realizado pelo Dsei Kayapó. 

42. Dessa forma, não há que se falar em prejuízos advindos de possíveis alterações 

contratuais indevidas nos contratos decorrentes de adesões a eventual ARP originada do PE 11/2013, 

conforme suscitado na representação. 

CONCLUSÃO 

43. A presente instrução procedeu à análise das informações disponibilizadas acerca dos 

pregões 7, 11 e 21/2013, realizados por Dsei vinculados à Sesai, após as determinações exaradas no 

Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário (itens 1-17 desta instrução). 

44. Com relação ao PE 21/2013, verificou-se que se encontra em tramitação no Ministério da 

Transparência auditoria que inclui a análise do certame, cujo relatório será encaminhado ao TCU 

quando finalizado. Dessa forma, considera-se que esse ponto da representação deva ser analisado em 

momento processual oportuno, tão logo se obtenha o relatório de auditoria em trâmite no MTFC 

(itens 19-21 desta instrução). 

45. Nas manifestações encaminhadas ao TCU, o Secretário-Executivo do MS não comprovou 

o cumprimento do determinado no item 9.2 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, razão pela qual se 

propõe que lhe seja aplicada a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, VII, do 

RI/TCU (itens 36-38 desta instrução). 

46. Ademais, deverá ser reiterada a determinação ao Ministério da Saúde para instauração de 

TCE para ressarcimento de débitos oriundos do contrato 13/2013 do Dsei Bahia (item 39 desta 

instrução).  

47. No que tange aos contratos derivados da ARP 32/2012, concluiu-se que os débitos 

identificados nos relatórios de auditoria da Denasus deverão ser corrigidos ou atualizados, 

considerados os pagamentos efetuados após o encerramento dos exames realizados. Ademais, 

considerando-se a não comprovação de medidas adotadas para o ressarcimento dos valores, propõe-

se a determinação de instauração de TCE relativa a cada uma das contratações analisadas (itens 22-

35). 

48. Por fim, quanto ao PE 11/2013, verificou-se que não houve prejuízos advindos de 

possíveis alterações contratuais indevidas nos contratos decorrentes de adesões a eventual ARP 

originada do PE 11/2013 (itens 40-42 desta instrução). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

49. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

49.1. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1º do art. 197 do Regimento 

Interno do TCU c/c o art. 8o, caput, da Lei 8.443/1992, que, sob pena de responsabilidade solidária a 

autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à instauração de 

tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do 

dano apontado no relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44, da Controladoria-Geral 

da União, que trata do pregão presencial 7/2013 e do contrato 13/2013 (Dsei/BA); 

49.2.  determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1º do art. 197 do Regimento 

Interno do TCU c/c o art. 8o, caput, da Lei 8.443/1992, que, sob pena de responsabilidade solidária a 

autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à instauração de 

tomadas de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação 

do dano, referentes aos débitos oriundos dos contratos abaixo especificados, conforme análises das 

auditorias 14.950, 14.951, 14.963, 14.966, 15.927 e 15.301 do Denasus e do Relatório de Demandas 
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Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, observando-se a necessidade de que se proceda ao ajuste 

dos valores históricos dos prejuízos, de acordo com as observações que se seguem: 

a) Contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins: deverá se promover a apuração dos valores pagos a 

maior pelo contrato 10/2013, tomando-se por referência os preços de mercado identificados Relatório 

de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, o que não foi identificado na auditoria 

14.950; 

b) Contrato 7/2013 do Dsei Kayapó/PA: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos 

valores apontados na auditoria 14.951, deverá incluir o período de 23/5/2015 a 21/12/2013 e 

posterior a 21/11/2014 até o último pagamento realizado; 

c) Contrato 16/2013 do Dsei Tocantins: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos 

valores apontados na auditoria 14.963, deverá incluir o período posterior a setembro/2014 até o 

último pagamento realizado; 

d) Contrato 10/2013 do Dsei Maranhão: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos 

valores apontados na auditoria 14.966, deverá incluir o período posterior a novembro/2014 até o 

último pagamento realizado; 

e) Contrato 13/2013 do Dsei Litoral Sul: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos 

valores apontados na auditoria 15.927, deverá incluir o período posterior a fevereiro/2015 até o 

último pagamento realizado; 

f) Contrato 14/2013: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados 

na auditoria 15.301, deverá incluir o período posterior a maio/2014 até o último pagamento 

realizado. 

49.3. fixar o prazo de noventa dias para que o Ministério da Saúde finalize as tomadas de 

contas especiais especificadas nos itens 49.1 e 49.2 supra e as encaminhe ao TCU; 

49.4. aplicar a José Agenor Álvares da Silva, então Secretário-Executivo do Ministério da 

Saúde (CPF), individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, VII, do 

RI/TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante 

o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, 

se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

49.5. autorizar o desconto da dívida na remuneração do responsável, observado o disposto no art. 

46 da Lei 8.112/1990; 

49.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 

dívida caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; e 

49.7.   retornar os autos à Selog para acompanhamento das conclusões da auditoria em tramitação no 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, cujo objeto é a análise do PE 21/2013 do Dsei 

Manaus, cujo relatório, tão logo concluído, deverá ser encaminhado ao TCU. 

 

           É o Relatório. 
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VOTO 

 

 A presente Representação foi formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas (Selog) em decorrência de possíveis irregularidades em diversas licitações finalizadas e nos 

contratos derivados desses certames em unidades vinculadas à Secretaria Especial de Saúde Indígena 

do Ministério da Saúde (Sesai/MS). 

 

2. Nesta oportunidade, examina-se documentação encaminhada em atendimento às diligências 

determinadas no Acórdão 1255/2016-TCU-Plenário e o cumprimento de outras determinações 

expedidas nesse decisum em relação aos processos licitatórios e aos contratos deles decorrentes, a 

saber: Pregão Presencial 7/2013 e Pregões Eletrônicos 11/2013 e 21/2013. 

 

3. O Pregão Presencial 7/2013, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei)/ 

Bahia, teve como objeto  o registro de preços para aluguel de veículos com motorista para a sedes e os 

pólos-base da Dsei, adjudicado à empresa San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda., pelo 

valor de R$ 17.436.280,00.  

 

4. Quanto ao Pregão Presencial 7/2913, reproduzo a acurada análise da Selog transcrita no 

relatório precedente: 

22. Em resposta ao determinado no item 9.3 do Acórdão 1.255/2016-TCU-Plenário, o Denasus 

encaminhou planilha em que informa que as auditorias realizadas nos contratos decorrentes da adesão à 

ARP do PP 7/2013 já foram encerradas (peça 76). Também foram disponibilizados os relatórios 

resultante dos exames (peças 77-83). 

23. Quanto ao relatório da auditoria 14.297 (peça 77), direcionado ao Dsei Cuiabá, verificou-se que 

não possui por objeto contratos decorrentes da ata de registro de preços em análise. 

24. Em relação ao Dsei Guamá Tocantins, o relatório 14.950 (peça 78), apontou a ocorrência de 

divergências entre valores da planilha de custos do contrato 10/2013 e aquela apresentada e aprovada 

por ocasião da licitação, originando uma diferença cobrada a maior pela empresa San Marino Locação 

de Veículos e Transportes Ltda. Esses valores, somados a despesas não realizadas e pagas, somariam R$ 

765.537,13, no período de agosto/2013 a outubro/2014. 

25. Conforme o relatado, o montante foi descontado em quatro parcelas nas faturas de setembro a 

dezembro/2014. A partir de novembro do mesmo ano, teriam sido deduzidos R$ 47.906,98, relacionados 

à redução de valores das franquias dos veículos. 

26. Em que pese a constatação, não foram apontadas as providências correlacionadas ao achado de 

auditoria do Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, em que se apontou a 

ocorrência de sobrepreço nos valores registrados na ARP 32/2012. 

27. Dessa forma, deve-se determinar à Sesai que promova a apuração dos valores pagos a maior pelo 

contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins, tomando-se por referência os preços de mercado 

identificados no relatório da CGU mencionado, tal qual realizado nas auditorias relativas aos demais 

Distritos. 

28. No relatório 14.951, foram constatados pagamentos realizados a maior pelo Dsei Kayapó/PA no 

valor de R$ 1.404.146,45, calculados com base nas informações da CGU, no período de 22/12/2013 a 

21/11/2014 (peça 79). Entretanto, verifica-se que o contrato foi celebrado em 24/5/2013, não tendo sido 

esclarecido o motivo de a apuração não ter incluído esse período. Ademais, embora a análise tenha se 

limitado a novembro/2014, o contrato previa encerramento em 23/5/2015. Conforme informações do 

portal Transparência Pública, o contrato foi rescindido (a data não é especificada). Segundo o Portal da 

Transparência, os pagamentos continuaram sendo efetuados à empresa em 2015. Frise-se que, 
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considerada a vigência inicial do contrato, de 24 meses, a auditoria calculou um prejuízo potencial na 

monta de R$ 2.671.113,36. 

29. No mais, não há informações quanto às providências adotadas para ressarcimento dos valores 

indevidamente pagos. Dessa forma, propõe-se que o Ministério da Saúde, órgão ao qual se subordina a 

Sesai, proceda ao cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço no contrato 7/2013 do Dsei 

Kayapó/PA, de acordo com a metodologia apontada pela CGU no Relatório de Demandas Externas 

00190.002501/2014-44, no período de 23/5/2015 a 21/12/2013 e após 21/11/2014. 

30. Com base nas informações da CGU, no relatório 14.963 (peça 80), apurou-se que o Dsei 

Tocantins, no período de julho/2013 a setembro/2014, realizou pagamentos com preços acima do valor 

de mercado (contrato 16/2013, vigência: 3/6/2013 a 3/6/2015, conforme portal Transparência Pública), 

do que decorreu prejuízo no valor histórico de R$ 3.348.181,91. No Portal da Transparência, verifica-se 

que os pagamentos à empresa se estenderam ao exercício de 2015, o que torna necessário que se apure a 

eventual ocorrência de prejuízos nesse período.  

31. Na auditoria 14.966, no Dsei Maranhão, identificou-se prejuízo de R$ 2.621.479,00, até 

novembro/2014 (contrato 10/2013, vigência 15/5/2013 a 14/5/2015, conforme o portal Transparência 

Pública). Apontou-se, ainda, prejuízo potencial de R$ 1.069.705,00 até maio/2015. Para o referido 

cálculo não foram utilizados os valores indicados pela CGU, mas se tomou como parâmetro a pesquisa 

de preços realizada pelo próprio Dsei/MA, juntada ao processo de contratação, que se apresentou mais 

conservadora, conforme explanado à folha 12 do relatório (peça 81). Apontou-se, ainda, débito de R$ 

15.915,76 relativo a irregularidades na execução do contrato 10/2013.  

32. Considerando-se a ocorrência de pagamentos em 2015 (dados do Portal da Transparência), torna-

se necessário o ajustamento do valor do débito, procedendo-se ao cálculo do sobrepreço pago após 

novembro/2014. 

33. Com relação ao Dsei Litoral Sul (contrato 13/2013, vigência: 2/9/2013 a 1o/9/2015, conforme o 

portal Transparência Pública), após confrontar a Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada 

pela San Marino com a elaborada pela equipe de auditoria, apontou-se sobrepreço mensal no valor de 

RS 478.134,18, perfazendo um total de R$ 11.475.220,23 em 24 meses (peça 82). De setembro/2013 a 

fevereiro/2015, o débito calculado somou R$ 7.338.105,58, em valores históricos. De acordo com o 

Portal da Transparência, foram efetuados pagamentos até abril/2015, motivo pelo qual o valor do 

prejuízo deve ser complementado. 

34. Quanto à contratação do Dsei AL-SE (contrato 14/2013, vigência: 2/9/2013 a 1o/9/2013, conforme 

portal Transparência Pública), verificou-se, somados os valores decorrentes de sobrepreço (no período 

de setembro/2013 a maio/2014) e de outras constatações (cobranças indevidas de quilometragem 

excedente), prejuízos no valor histórico de R$ 1.732.043,01 (peça 83). Considerados os pagamentos 

realizados após maio/2014, de acordo com o Portal da Transparência, os cálculos deverão ser 

atualizados. 

35. A partir das auditorias promovidas pelo Denasus, diversos débitos foram apontados nos contratos 

decorrentes da adesão ao Registro de Preços 32/2012 (resultante do PP 7/2013). Entretanto, não foram 

disponibilizadas informações acerca das ações efetivamente postas em prática para a devolução dos 

valores. Dessa forma, propõe-se que, em relação a todos esses contratos, sejam instaurados processos de 

tomada de contas especial para o cálculo do débito, identificação dos responsáveis e o ressarcimento de 

valores. 

5. O Pregão Eletrônico 11/2013, conduzido pelo Dsei Kaiapó/Pará, teve como objeto a 

contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições destinadas a pacientes indígenas e 

acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casai) de Redenção/PA, 

Ourilândia do Norte/PA, Tucumã/PA e São Felix do Xingu/PA, adjudicado à empresa Arena 

Distribuidora Comercial Ltda.- ME pelo valor de R$ 2.176.800,00.  

 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 031.633/2013-7 

 

12 

 

6. No tocante a esse pregão eletrônico, não foram identificados prejuízos advindos de 

possíveis alterações pactuadas indevidas nos contratos decorrentes de adesões a eventuais atas de 

registro de preços (ARPs). 

 

7. O Pregão Eletrônico SRP 21/2013, conduzido pelo Dsei/Manaus, teve como objeto o 

registro de preços para contratação de empresa especializada em taxi aéreo para o deslocamento de 

pessoas, cargas, cargas perigosas e missões aeromédicas, adjudicado à empresa Heringer Taxi Aéreo 

Ltda., pelo valor de R$ 94.265.020,00.  Levando-se em conta as contratações feitas pelas unidades 

participantes e aditivos contratuais, o valor adicional atinge R$ 84.042.840,00. 

 

8. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle informou, em atendimento ao item 

9.6 do Acórdão 1255/2016-TCU-Plenário, que encontra-se em execução naquele órgão auditoria que 

inclui a análise do PE 21/2013, o qual tão logo concluído será encaminhado a este Tribunal. Diante 

dessa realidade, entendo pertinente a proposta da unidade técnica no sentido de que este ponto da 

representação seja objeto de acompanhamento.  

 

9. Por fim, não foram cumpridas tempestivamente as determinações expedidas ao Ministério 

da Saúde nos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1255/2016-TCU-Plenário. 

 

10. Entretanto, recebi em meu Gabinete o Ofício 241/2016/GAB/COREG/MS da 

Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde (peça 270), a título de resposta ao Ofício 1.220/2016-TCU 

de que foi instaurado processo administrativo disciplinar (PAD) pela Controladoria-Geral da União 

contra vários servidores do Dsei/BA para apurar irregularidades em procedimentos licitatórios naquela 

unidade.  

 

11. Diante dessa providência, deixo de acolher a proposta da unidade técnica no sentido de 

aplicar multa ao então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde por descumprimento de 

determinação do TCU em vista da peculiaridade do ano de 2016 em nosso país. As significativas 

alterações em diversos escalões do Governo Federal ao longo do processo de impeachment da então 

Presidente da República certamente dificultaram a continuidade de algumas atividades no âmbito dos 

órgãos públicos que o compõe. 

 

12. Em virtude de o  Ofício 241/2016/GAB/COREG/MS da Corregedoria-Geral do Ministério 

da Saúde não explicitar o cumprimento integral da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 

1255/2016-TCU-Plenário, penso ser oportuno o acolhimento da proposta encaminhada pela unidade 

técnica no sentido de reiterar determinação ao Ministério da Saúde para que instaure tomada de contas 

especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano apontado no 

relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44, da Controladoria-Geral da União, que trata 

do pregão presencial 7/2013 e do contrato 13/2013 (Dsei/BA). 

 

        Em face do exposto, Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto à 

consideração deste Colegiado. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 7 de dezembro de 

2016. 

 

 

 

 

RAIMUNDO CARREIRO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 3202/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo: TC 031.633/2013-7 

2. Grupo II, Classe de Assunto VII – Representação  

3. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS)  

4.1. Responsável: José Agenor Álvares da Silva (CPF 130.694.036-20) 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Selog 

8. Representação Legal: não há 

 

9. Acórdão: 

                   VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela Secretaria de 

Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) em decorrência de possíveis irregularidades em 

diversas licitações finalizadas e nos contratos derivados desses certames em unidades vinculadas à 

Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), após exame da 

documentação encaminhada em atendimento às das diligências determinadas no Acórdão 1255/2016-

TCU-Plenário e do cumprimento de outras determinações expedidas nesse decisum, 

 

                   ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 

                   9.1. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1º do art. 197 do 

Regimento Interno do TCU c/c o art. 8o, caput, da Lei 8.443/1992, que, sob pena de responsabilidade 

solidária a autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à 

instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano apontado no relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44, da 

Controladoria-Geral da União, que trata do pregão presencial 7/2013 e do contrato 13/2013 (Dsei/BA); 

 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1º do art. 197 do 

Regimento Interno do TCU c/c o art. 8o, caput, da Lei 8.443/1992, que, sob pena de responsabilidade 

solidária a autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à 

instauração de tomadas de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano, referentes aos débitos oriundos dos contratos abaixo especificados, conforme 

análises das auditorias 14.950, 14.951, 14.963, 14.966, 15.927 e 15.301 do Denasus e do Relatório de 

Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, observando-se a necessidade de que se proceda 

ao ajuste dos valores históricos dos prejuízos, de acordo com as observações que se seguem: 

 9.2.1. Contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins: deverá ser promovida a apuração dos 

valores pagos a maior pelo contrato 10/2013, tomando-se por referência os preços de mercado 

identificados no Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, o que não foi 

identificado na auditoria 14.950; 

 9.2.2. Contrato 7/2013 do Dsei Kayapó/PA: o cálculo dos prejuízos decorrentes do 

sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.951, deverá incluir o período de 23/5/2015 a 

21/12/2013 e posterior a 21/11/2014 até o último pagamento realizado; 

 9.2.3. Contrato 16/2013 do Dsei Tocantins: o cálculo dos prejuízos decorrentes do 

sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.963, deverá incluir o período posterior a 

setembro/2014 até o último pagamento realizado; 

 9.2.4. Contrato 10/2013 do Dsei Maranhão: o cálculo dos prejuízos decorrentes do 
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sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.966, deverá incluir o período posterior a 

novembro/2014 até o último pagamento realizado; 

 9.2.5. Contrato 13/2013 do Dsei Litoral Sul: o cálculo dos prejuízos decorrentes do 

sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 15.927, deverá incluir o período posterior a 

fevereiro/2015 até o último pagamento realizado; 

 9.2.6. Contrato 14/2013: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos 

valores apontados na auditoria 15.301, deverá incluir o período posterior a maio/2014 até o último 

pagamento realizado. 

 9.3. fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Ministério da Saúde finalize as tomadas 

de contas especiais especificadas nos itens 9.1 e 9.2 supra e as encaminhe ao TCU. 

  

10. Ata n° 50/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 7/12/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3202-50/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência), Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio 

Monteiro, Ana Arraes e Bruno Dantas. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 

na Presidência Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 

 

 

 


