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Processo: 005.474/2021-3 

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 

Responsável(eis): Felipe Silva Diniz Junior, Gabriella Coutinho 
Pontes Teixeira, Iolanda Barbosa da Silva, Rivaldo Aires de Queiroz 
Neto, Maria do Socorro Menezes de Melo, Verônica Bezerra de 

Araújo Galvão 
Interessado(os): Não há. 

EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA. PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) DE CAMPINA 
GRANDE/PB. OPERAÇÃO FAMINTOS. ACHADOS DE 

AUDITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
AUDIÊNCIAS E OITIVAS. 

DESPACHO 

Trata-se de auditoria realizada em cumprimento ao item 9.3. do Acórdão 291/2020- TCU-
Plenário, de minha relatoria, que determinou à Segecex a realização de ação de controle no Programa 

Nacional de Alimentação (PNAE) de Campina Grande/PB a partir do exercício de 2013, mediante 
apresentação de proposta de definição do seu escopo levando em consideração as informações já 

disponíveis da “Operação Famintos”, além de avaliar a possibilidade de estender o trabalho a todo o Estado 
da Paraíba e às demais unidades da federação. 

2. O volume de recursos fiscalizados é da ordem de R$ 5.177.842,98. 

3. A auditoria fiscalização foi conduzida pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da 
Cultura e do Desporto (SecexEducação), a qual consignou que a “auditoria abarca as seguintes licitações 

e contratos celebrados com as empresas que, conforme as pesquisas em sistemas informacionais 
conduzidas no âmbito da produção de conhecimento, mais receberam pagamentos da Prefeitura de 
Campina Grande/PB oriundos do FNDE, nos exercícios de 2013 a 2019”: 

1. Tabela 1 - Amostra de licitações por empresa em Campina Grande/PB - 2013 a 2019 - AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE 

LICITAÇÕES  PAGAMENTOS (RS) OBJETOS DE CONTRATAÇÃO  

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME 

2.06.001/2013 1.025.873,50 

Prestação de serviços (fornecimento de gêneros alimentícios) de 

merenda escolar em 27 (vinte e sete) unidades escolares da rede 
municipal de ensino de Campina Grande/PB. 

2.06.002/2014 400.268,50 
Fornecimento de produtos de higiene pessoal para as creches da rede 

municipal de ensino do município de Campina Grande/PB. 

2.06.019/2015 350.608,82 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 

escolar de 37 (trinta e sete) unidades de ensino da Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 

2.06.017/2015 294.501,00 

Fornecimento de material de limpeza para a rede municipal de 

ensino e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande/PB. 

ROSILDO DE LIMA SILVA 

2.06.007/2017 484.972,07 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as unidades da 
rede municipal de ensino de Campina Grande/PB. 

2.06.026/2018 422.189,60 
Fornecimento de gêneros alimentícios para 42 unidades 

educacionais da rede municipal de ensino. 

2.06.049/2016 242.619,00 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as creches do 

município. 

2.06.006/2018 219.962,60 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para creches do 

município. 

LACET COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA 

2.06.012/2018 323.904,55 
Fornecimento de material de pintura para a rede municipal de ensino 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande. 
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1. Tabela 1 - Amostra de licitações por empresa em Campina Grande/PB - 2013 a 2019 - AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE 

LICITAÇÕES  PAGAMENTOS (RS) OBJETOS DE CONTRATAÇÃO  

2.06.026/2016 263.094,00 

Fornecimento de utensílios para creches da rede municipal de ensino 

e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande/PB. 

2.06.010/2018 184.276,20 
Fornecimento de material elétrico para a rede municipal de ensino 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande. 

2.06.006/2018 169.984,00 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para creches do 

município. 

FREDERICO DE BRITO LIRA 

2.06.014/2017 467.822,60 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor merenda escolar 

em 40 (quarenta) unidades de educação infantil e 2 (duas) unidades 

da escola de ensino fundamental, em horário integral, da rede 

municipal de ensino de Campina Grande/PB 

2.06.021/2016 327.766,54 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 

escolar de 37 (trinta e sete) unidades de ensino de Campina 

Grande/PB, sendo 35 (trinta e cinco) de educação infantil e 2 (duas) 

unidades de ensino fundamental em horário integral. 

4. A unidade técnica produziu o Relatório de Fiscalização 16/2021, acostado à peça 96, cujas 

conclusões foram ratificadas pelos dirigentes da unidade (peças 97 e 98) e são a seguir transcritas: 

“V. Conclusão 

237. Esta auditoria avaliou a conformidade de uma amostra de 13 (treze) processos 

licitatórios e seus respectivos contratos, no âmbito da execução do Programa Nacional 

de Alimentação (PNAE) pelo município de Campina Grande/PB, abrangendo o período 

de 2013 a 2019, em cumprimento à determinação 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-

Plenário, relat. Min. Raimundo Carreiro. 

238. Referido Acórdão 291/2020-TCU- Plenário foi prolatado nos autos de 

Representação (TC 031.393/2019-5), aviada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo 

Segundo Neto, em razão da possibilidade de má utilização de recursos federais 

vinculados ao PNAE, trazendo como elementos indiciários documentação relativa à 

“Operação Famintos”, deflagrada pela Polícia Federal (DPF) a pedido do Ministério 

Público Federal (MPF), com apoio da Controladoria Geral da União (CGU). 

239. Para bem cumprir os objetivos definidos para o presente trabalho, foram 

elaboradas quatro questões de auditoria, descritas no item II.6 deste relatório, 

relacionadas aos processos licitatórios e de execução contratual da amostra, cujos 

pagamentos foram oriundos de recursos federais do FNDE. 

240. Inicialmente, não foram constatadas impropriedades ou irregularidades para as 

questões de auditoria 2 e 3, formuladas para esta fiscalização, que versam sobre 

superfaturamento e subcontratação indevida na execução dos contratos, muito em face 

das limitações enfrentadas pela equipe na realização do trabalho, conforme detalhado 

no item II.8, retro. 

241. Por outro lado, foram identificadas as seguintes constatações: Inobservância de 

exigências legais mínimas no edital da licitação, inclusive prazo mínimo para proposta 
(item III.1); Ausência/precariedade na definição, descrição e individualização do objeto 
(item III.2); Fraude ou simulação de licitação (item ); Direcionamento da Contratação 

(item III.4); Contratação de empresa de fachada ou incapaz de cumprir o contrato (item 
III.5). 

242. Também houve constatações referentes ao pagamento por serviços e/ou bens sem 
cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar do FNDE (item III.6). 
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243. Dentre os principais impactos das irregularidades identificadas, destaca-se a 

restrição ao caráter competitivo de certames, causada por objetos mal especificados; 
burla, fraudes, simulações e direcionamentos de processos licitatórios, o que levou, em 

seu conjunto, à contratação de empresas pertencentes à ORCRIM, detectadas pela 
“Operação Famintos”, assim como de empresas de fachada ou incapazes de atender, 
por seus próprios meios, às obrigações contratuais assumidas junto à Administração 

municipal. 

244. Quanto aos encaminhamentos, propôs-se a audiência de todos os responsáveis pelas 

irregularidades detectadas, assim como a oitiva das empresas integrantes do esquema 
fraudulento em certames patrocinados pelo município de Campina Grande/PB, para fins 
de manifestação prévia à declaração de inidoneidade, sem olvido de levar ao 

conhecimento do FNDE, repassador dos recursos federais alcançados pela auditoria, 
face ao possível reflexo nas contas do município junto aos programas por meio dos quais 

foram repassados. 

245. Entres os benefícios estimados desta fiscalização, compreendem a 
responsabilização de agentes públicos que cometeram atos irregulares e a declaração de 

inidoneidade de empresas que concorreram para fraudes em licitações, sem olvido da 
aplicação de multas e do aumento da expectativa de controle gerada pelas ações do TCU 

sob a execução do PNAE pela Administração municipal de Campina Grande/PB. 

246. Ao cabo, esta auditoria confirma os apontamentos constantes da “Operação 
Famintos” e das análises das prestações de contas do PNAE, exercícios 2013 a 2018, 

realizadas pelo FNDE (Apêndice “D”), no sentido de que as empresas em epígrafe 
agiram em conluio para fraudar licitações e, potencialmente, superfaturar contratos e 

desviar recursos públicos federais no município de Campina Grande/PB, com o apoio e 
conivência de agentes públicos. 

247. Isto posto, e considerando a avançada tramitação do TC 021.022/2020-8 - 

monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário, relatoria do Min. 
Raimundo Carreiro, faz-se necessário compatibilizar a apreciação das contas do PNAE 

de Campina Grande/PB, a cargo do FNDE (2013 a 2019), aos achados e desdobramentos 
desta fiscalização, visto que ambas devem observar as informações da “Operação 
Famintos”, muito embora tenham escopos distintos, já que a primeira examinou todas as 

38 (trinta e oito) licitações e contratos executados pelas empresas da ORCRIM no 
município, no período em voga, enquanto esta auditoria se deteve a uma amostra de 13 

(trezes) desses mesmos processos de contratação e pagamentos. 

248. Neste contexto, como destacado no item II.3 e no Apêndice “D” deste relatório, 
frisa-se que o FNDE já tem indicativo de glosa de cerca de R$ 7.261.841,92, o que 

equivale a 31% (trinta e um por cento) de um total de R$ 23.275.418,80 de recursos 
repassados pelo PNAE ao município de Campina Grande/PB, demonstrando, por um 

lado, o vultoso volume das fraudes perpetradas pela ORCRIM e suas empresas e, por 
outro, os tangíveis resultados da intervenção desta Corte para asseguração do erário 
federal. 

249. Em vista disso, além dos encaminhamentos tendentes à responsabilização/sanção 
de responsáveis e empresas envolvidas nas irregularidades, sugere-se, também, a 

remessa de informações/documentos relativos às licitações/contratos objeto desta 
auditoria de conformidade ao FNDE, para que sejam também consideradas nas análises 
técnicas, financeiras e medidas de exceção a seu cargo, no âmbito do TC 021.022/2020-8 

(monitoramento). 

250. Antes de concluir, propõe-se ainda o encaminhamento de cópia deste relatório, 

bem assim do acórdão que vier a ser prolatado, acompanhado de seu respectivo voto-
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condutor, ao município de Campina Grande/PB, à CGU/PB, ao MPF/PB e ao 

TCE/PB.” (Grifei) 

5. Diante de suas conclusões, a unidade técnica formulou proposta de audiências  e de oitivas 

nos seguintes termos: 

“VI. Proposta de encaminhamento 

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

251.1. com fundamento no art. 43, II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, IV, do RITCU, 
proceder à AUDIÊNCIA dos responsáveis arrolados a seguir, a fim de que, sob pena de 

multa, apresentem razões de justificativas para elidir as seguintes irregularidades, 
encaminhando-lhes, a fim subsidiar o exercício do contraditório e da ampla defesa, cópia 
da matriz de Responsabilização que consta do Apêndice “B” deste relatório: 

I. da Sra. Verônica Bezerra de Araújo Galvão, CPF 390.133.594-34, Secretária 
Municipal de Educação à época, em razão de haver: 

a) elaborado o projeto básico, adjudicado e homologado o Pregão Presencial 
2.06.001/2013, bem como por ter assinado a Ata de Registro de Preços respectiva, sem 
observar exigências legais mínimas no edital, que teve como vencedora a empresa 

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela 
“Operação Famintos”, em afronta aos arts. 6º, IX, 7º, § 2º, I e II, 40, § 2º, I e II da Lei 

8.666/93; e arts. 3º, I e III, da Lei 10.520/2002 (achado III.1); 

b) elaborado o projeto básico, adjudicado e homologado itens no Pregão Presencial 
2.06.001/2013, bem como por ter assinado a Ata de Registro de Preços respectiva, 

contendo cláusula editalícia com objeto precariamente definido, descrito e 
individualizado, com itens vedados pelas normas do PNAE, ocasionando a contratação 

da DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, pertencente à ORCRIM, desbaratada pela 
“Operação Famintos”, em afronta aos art. 3º, § 1º, I; art. 7º, § 2º, I e II; e § 4º; art. 40, 
I, da Lei 8.666/1993; c/c o art. 1º, parágrafo único; art. 3º, § 1º, I e II, da Lei 10.520/2002 

e art. 18, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE 26/2013, vigente nesse período 
(achado III.2); 

c) elaborado o projeto básico, adjudicado, homologado e formalizado a ata de registro 
de preços e os instrumentos contratuais decorrentes do Pregão Presencial 
2.06.001/2013, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, envolvendo 

empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta 
aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) formalizado o Contrato 2.06.019/2013 e respectivos aditivos, celebrado com a 
empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da ORCRIM desbaratada 
pela “Operação Famintos” e identificada como empresa de fachada ou incapaz de 

cumprir, por moto próprio, as obrigações assumidas com a Administração municipal, em 
violação aos princípios da moralidade e da imparcialidade administrativas (art. 37, 

caput, CF/88) e aos Acórdãos-TCU 2.864/2013-P e 758/ 2015-P (achado III.5); 

e) na condição de ordenadora de despesas titular, autorizado os pagamentos no âmbito 

do Contrato 2.06.019/2013, decorrente do Pregão Presencial 2.06.001/2013, no período 

de 4/9/2013 a 12/5/2014, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 

do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 
CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

II. da Sra. Iolanda Barbosa da Silva, CPF 863.628.284-53, Secretária Municipal de 

Educação à época, em razão de haver: 
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a) elaborado o projeto básico e homologado os pregões presenciais 2.06.019/2015, 

2.06.017/2015 e 2.06.014/2017, tal como por ter assinado as respectivas Atas de Registro 

de Preços, sem observar exigências legais mínimas nos editais de licitação, que tiveram 

como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da 

ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao art. 15, § 7, II e III; 

art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; art. 3º, I e III, da Lei 10.520/ 2002 (achado III.1); 

b) elaborado os projetos básicos, adjudicado, homologado e formalizado as atas de 
registro de preços e os instrumentos contratuais decorrentes dos pregões presenciais 

2.06.019/2015 e 2.06.017/2015, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, 

envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, 

em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos 

(achado ); 

c) elaborado os projetos básicos, homologado e formalizado as atas de registro de preços 

e os instrumentos contratuais decorrentes dos pregões presenciais 2.06.007/2017, 

2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016, devido à 

ocorrência de fraude e simulação de licitação, envolvendo empresas integrantes da 

ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da 

Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) elaborado os projetos básicos com base em pesquisas prévias de preço fraudadas, o 

que acarretou o direcionamento dos pregões presenciais 2.06.019/2015, 2.06.007/2017, 

2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 2.06.026/2016 e 2.06.021/2016, bem por 
ter homologado e formalizado as atas de registro de preços e os instrumentos contratuais 

respectivos, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade 

administrativas (art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; 

e ao art. 9º da Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

e) formalizado os contratos: 2.06.013/2015, 2.06.039/2015 e 2.06.041/2015, com a 

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME; 2.06.061/2017, 2.06.014/2018, 2.06.070/2018, 

2.06.042/2017 e 2.06.039/2018, com a ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP; 

2.06.035/2018, 2.06.044/2018 e aditivos e 2.06.042/2018, com a LACET COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA; e 2.06.072/2016, com a L. R. COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; todas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 

Famintos” e identificadas como empresas de fachada ou incapazes de cumprir, por moto 

próprio, as obrigações assumidas com a Administração municipal, em violação aos 

princípios da moralidade e da imparcialidade administrativas (art. 37, caput, CF/88) e 

aos acórdãos-TCU 2.864/ 2013 - P e 758/ 2015- P (achado III.5); 

f) na condição de ordenadora de despesas titular, autorizado os pagamentos no âmbito 
do Contrato 2.06.019/2013, decorrentes do Pregão Presencial 2.06.001/2013, no período 

de 3/6/2014 a 28/12/2016, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 

do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 

CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

III. do Sr. Felipe Silva Diniz Júnior, CPF 076.661.484-02, pregoeiro oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes no Pregão Presencial 
2.06.001/2013, que teve como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - 
ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao art. 

6º, IX; art. 7º, §2º, I e II, e § 4º; art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; arts. 3º, I e III, da Lei 
10.520/2002 e Acórdão 792/2008-Plenário (ausência de planilha detalhada) (achado 

III.1); 
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b) elaborado o edital contendo cláusula editalícia com objeto precariamente definido, 

descrito e individualizado; com itens vedados pelas normas do PNAE; e por ter 
conduzido o julgamento e habilitação de licitantes no Pregão Presencial 2.06.001/2013, 

dando azo à contratação da DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, pertencente à 
ORCRIM, desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos art. 3º, § 1º, I; art. 
7º, § 2º, I e II; e § 4º; art. 40, I, da Lei 8.666/1993; c/c o art. 1º, parágrafo único; art. 3º, 

I e II, da Lei 10.520/2002 e art. 18, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE 26/2013, 
vigente no período (achado III.2); 

c) elaborado o edital e conduzido o julgamento e habilitação de licitantes no Pregão 
Presencial 2.06.001/2013, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, 
envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, 

em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos 
(achado ); 

IV. do Sr. Rivaldo Aires de Queiroz Neto, CPF 071.429.574-41, pregoeiro oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.019/2015, 2.06.017/2015 e 2.06.014/2017, sem observar exigências 
legais mínimas, que tiveram como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES 

- ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao 
art. 15, § 7, II e III; art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; art. 3º, I e III, da Lei 10.520/ 
2002 (achado III.1); 

b) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.019/2015 e 2.06.017/2015, devido à ocorrência de fraude e simulação 

de licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 
Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época 
dos fatos (achado ); 

c) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.007/2017, 2.06.049/2016, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016, bem assim 

pela adjudicação de itens às empresas vencedoras nestes certames, devido à ocorrência 
de fraude e simulação de licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM 
desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 

8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.019/2015, 2.06.007/2017, 2.06.049/2016, 2.06.026/2016 e 

2.06.021/2016, todos com base em pesquisas prévias de preço fraudadas, bem assim pela 
adjudicação de itens às empresas vencedoras nestes certames, em afronta aos princípios 

da moralidade e da impessoalidade administrativas (art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 
3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; e ao art. 9º da Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

V. da Sra. Gabriella Coutinho Gomes Pontes, CPF 011.690.484-47, pregoeira oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.026/2018 e 2.06.006/2018, bem assim pela adjudicação de itens às 
empresas vencedoras dos certames, devido à ocorrência de fraude e simulação de 

licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 
Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época 
dos fatos (achado ); 

b) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.026/2018 e 2.06.006/2018, ambos com base em pesquisas prévias de 
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preço fraudadas, bem assim pela adjudicação de itens às empresas vencedoras dos 

certames, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas 
(art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; e ao art. 9º da 

Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

VI. da Sra. Maria do Socorro Menezes de Melo, CPF 498.606.664-15, Diretora 
Administrativa Financeira da Secretaria de Educação de Campina Grande - SEDUC à 

época, na condição de co-responsável pelos pagamentos no âmbito do Contrato 
2.06.019/2013, decorrentes do Pregão Presencial 2.06.001/2013, realizados no período 

de 4/9/2013 a 28/12/2016, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 
do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 
CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

251.2. para o fim do que preveem os arts. 46 da Lei 8.443/92 e 271 do RI/TCU, promover 
à OITIVA das seguintes empresas para fins de manifestação prévia à declaração de 

inidoneidade, ante a participação fraudulenta em certames patrocinados pelo município 
de Campina Grande/PB, conforme segue (achado ): 

a) FREDERICO DE BRITO LIRA - ME, CNPJ 10.564.673/0001-28, em relação aos 

pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.019/2015, 2.06.017/2015, 2.06.007/2017, 

2.06.049/2016, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016; 

b) ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP, CNPJ 23.821.927/0001-98, em relação aos 
pregões presenciais 2.06.007/2017, 2.06.026/2018, 2.06.006/2018, 2.06.014/2017 e 

2.06.021/2016; 

c) DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, CNPJ 17.512.503/0001-49, em relação aos 
pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.017/2015 e 2.06.019/2015; 

d) MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP, CNPJ 11.807.734/0001-01, em 
relação aos pregões presenciais 2.06.019/2015, 2.06.017/2015 e 2.06.026/2018; 

e) ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA, CNPJ 25.008.219/0001-68, em 

relação aos pregões presenciais 2.06.026/2018, 2.06.006/2018 e 2.06.014/2017; 

f) MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME, CNPJ 18.107.594/0001-08, em relação ao Pregão 

Presencial 2.06.049/2016; 

g) LACET COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - ME, 
CNPJ 17.603.098/0001-74, em relação ao Pregão Presencial 2.06.006/2018; 

h) RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME, CNPJ 29.972.807/0001-78, em relação ao 
Pregão Presencial 2.06.006/2018. 

251.3. levar o conteúdo deste relatório ao conhecimento do FNDE, dando ênfase aos 
achados constantes dos itens , III.5 e III.6, a fim de que, no âmbito de suas competências, 
considere as irregularidades aqui detectadas na apreciação das contas do município de 

Campina Grande/PB, relativamente aos programas federais educacionais de onde se 
originam os recursos utilizados no pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.019/2015, 

2.06.017/2015, 2.06.007/2017, 2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 
2.06.014/2017 e 2.06.021/2016; e nos contratos 2.06.019/2013 e aditivos; 
2.06.013/2015; 2.06.039/2015; 2.06.041/2015; 2.06.061/2017; 2.06.014/2018; 

2.06.070/2018; 2.06.042/2017; 2.06.039/2018; 2.06.035/2018; 2.06.044/2018 e aditivos; 
2.06.042/2018; e 2.06.072/2016, todos incluídos no escopo da presente auditoria. 

251.4. remeter ao FNDE as informações/documentos relativos às licitações/contratos 
objeto desta auditoria (peças 31 a 90), para que sejam também consideradas nas análises 
técnicas, financeiras e medidas de exceção a seu cargo, no que tange às contas do PNAE 

do município de Campina Grande/PB, referente aos anos de 2013 a 2019, tendo em vista 
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determinação do item 9.2 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário, relator Ministro 

Raimundo Carreiro, já em monitoramento no âmbito do TC 021.022/2020-8; 

251.5. enviar cópia deste relatório, bem assim do acórdão que vier a ser prolatado, 

acompanhado de seu respectivo voto-condutor, ao FNDE, ao município de Campina 
Grande/PB, à CGU/PB, ao MPF/PB e ao TCE/PB.” (Grifos conforme original) 

6. As medidas propostas pela unidade técnica são necessárias ao saneamento dos autos. 

7. É igualmente cabível a proposta para se enviar cópia do Relatório de Fiscalização 16/2021 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enfatizando-se os seguintes achados: 

III.3. Fraude ou simulação de licitação. 

III.5. Contratação de empresa de fachada ou incapaz de cumprir o contrato 

III.6. Pagamento por serviços e/ou bens sem cobertura contratual ou vedados por norma 

regulamentar do FNDE. 

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo a 

realização das audiências e oitivas propostas na instrução à peça 96, bem como a expedição das 

comunicações processuais ao FNDE. 

9. À Seproc para as providências a seu turno. 

Brasília, 8 de setembro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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