
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va,

Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8581 - h�p://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 18/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 06 de março de 2020.

 

Aos (Às) Senhores (as) Dirigentes das Ins�tuições da Rede Federal de Educação Profissional,
Cien�fica e Tecnológica

  

Assunto: Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara.

 

 Senhores(as) Dirigentes,

 

1.   Cumprimentando-os(as) cordialmente, encaminho, para conhecimento e
adoção de eventuais providências per�nentes, Acórdão nº 579/2020, proferido pela Primeira
Câmara do Tribunal de Contas da União nos autos do processo TC 028.178/2019-0.

2. Trata-se de processo que cuidou de representação encaminhada pelo Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco acerca de possíveis irregularidades em contrato realizado
pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE, oriundo de uma adesão à Ata de Registro de
Preços n° 001/2018 do Ins�tuto Federal Catarinense - Campus Luzerna, cujo objeto foi a
aquisição de Kits Didá�cos para apoio à realização da Prova Brasil.

3. Ao julgar o assunto, o Tribunal de Contas da União, no item 1.7.2 do referido
Acórdão, trouxe a seguinte recomendação a esta Secretaria:

1.7.2. recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação -
Setec que expeça orientação às ins�tuições que compõem a Rede Profissional, Cien�fica e
Tecnológica, no sen�do de que, nas futuras licitações no sistema de registro de preços para
aquisição de acervo bibliográfico, u�lizem, no mínimo, o modelo de "aquisição por área do
conhecimento", indicando em termos numéricos a es�ma�va real das quan�dades a serem
adquiridas, com vistas a garan�r a ampla par�cipação de licitantes, um maior controle das adesões
às atas de registro de preços por órgão ou en�dades não par�cipantes e a observância aos
princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração

4. Dessa forma, alerto os Senhores Dirigentes para que observem as
recomendações consignada por aquela Corte de Contas, nos referido Acórdão.

5. A íntegra do Acórdão nº 579/2020-TCU-Primeira Câmara, acompanhado de
Relatório e Voto, podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.

Atenciosamente,

 

 

ARIOSTO ANTUNES CULAU
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Anexos: I - Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara (SEI nº 1926242).

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Ariosto Antunes Culau, Secretário(a), em 06/03/2020, às
19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério
da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1932133 e
o código CRC 4DA85CCB.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.006007/2020-92 SEI nº 1932133
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#
Tribunal de Contas da União

Secretaria-Geral de Controle Externo

OFÍCIO 4341/2020-TCU/Seproc
Brasília-DF, 14/2/2020.

Ao(À) Senhor(a)
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L" - 4^ Andar - Gabinete
70.047-900 - Brasília - DF

Processo TC 028.178/2019-0 Tipo do processo: Representação

Relator do processo: Marcos Bemquerer

Unidade responsável: Secretaria de Controle Externo da Educação

Assunto: Notificação de acórdão.

Senhor(a) Secretário,

1. Informo Vossa Senhoria do Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara, Min. Marcos

Bemquerer Costa, prolatado na sessão de 4/2/2020, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo
de Representação acima indicado.

2. Encaminho cópia do referido acórdão (peça 13), para conhecimento e, cumprimento da
recomendação constante no subitem 1.7.2. O inteiro teor do acórdão também pode ser acessado no
Portal do TCU (www.tcu.gov.br).

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser
obtidos, no horário das lOh às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília,
telefone (61) 3527-5234, ou nas unidades do TCU nas demais capitais.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

Maryzely Mariano

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1

(Subdelegação de competência: art. 2^, I, da Portaria-Seproc 2/2019)

Para verificar as assinaturas, acesse w\A/w.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63940363.
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fSf
Tribunal de Contas da União

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1) O acesso aos autos e ao acórdão está disponível no Portal do TCU (www.tcu.gov.br), aba de
serviços, exceto no caso de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o
credenciamento e a habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, que também podem ser
efetuados no portal do TCU.

2) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde
receberão as notificações, bem assim atualizar essas informações sempre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo
Civil.

3) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), o Tribunal dispõe de
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais:

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2^ andar,
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF;

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos

endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
-  Excerto da Relação 1/2020 - TCU- 1" Câmara

Relator-Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA

ACÓRDÃO N" 579/2020 - TCU - 1" Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso III, do
Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1°, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente
representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao
representante, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, à Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec e ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação -FNDE, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem
prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades e de fazer a seguinte recomendação, de acordo
com o parecer da unidade técnica:

1. Processo TC-028.178/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco -TCE/PE.
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Extemo da Educação (SecexEduc).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Ciência/Recomendação:
1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção
de ocorrência de outras semelhantes:

1.7.1.1. especificação insuficiente, genérica e muito ampla do objeto do Pre^o
Eletrônico 3/2018 - Canpus Luzerna, para registro de preços para eventual aquisição de acervo
bibliográfico, parcelada em apenas dois grandes itens, o que afi-onta o disposto no art. 9°, inciso I, do
Decreto 7.892/2013;

1.7.1.2. ausência de estimativa das quantidades a serem adquiridas no edital do Pregão
Eletrônico 3/2018, o que afronta o disposto no art. 9°, inciso 11, do Decreto 7.892/2013;

1.7.1.3. ausência de controle no gerenciamento de ata de registro de preços oriunda do
Pregão Eletrônico 3/2018, ao permitir a aquisição de uma quantidade expressiva de materiais
bibliográficos de natureza distinta da que foi registrada na referida ata, por ór^os ou entidades não
participantes, o que afronta o disposto no art. 5°, inciso VH, do Decreto 7.892/2013;

1.7.2. recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação - Setec que expeça orientação às instituições que compõem a Rede Profissional, Científica
e Tecnológica, no sentido de que, nas futuras licitações no sistema de registro de preços para
aquisição de acervo bibliográfico, utilizem, no mínimo, o modelo de "aquisição por área do
conhecimento", indicando em termos numéricos a estimativa real das quantidades a serem
adquiridas, com vistas a garantir a anpla participação de licitantes, um maior controle das adesões às
atas de registro de preços por ór^os ou entidades não participantes e a observância aos princpios da
isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

MIN

F

Dados da Sessão:

Ata n° 2/2020 - U Câmara

Data: 4/2/2020 - Ordinária

Relator: Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA

Presidente: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES

Representante do Ministério Público: Procurador SÉRGIO RICARDO COSTA CARIBÉ

S MBC

s
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TRIBUNALDE CONTAS DA UNIÃO
Excerto da Relação 1/2020 - TCU - r Câmara
Relator - Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA

TCU, em 4 de fevereiro de 2020.

Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

19/02/2020

LOTE; 21551
99t2dMll9e'S£ieSB

TCU

\ ̂  vuiitrF.fs f

DESTINATÁRIO ^
Marco Antonio de Oliveira/Ministério da

Esplanada dos Ministérios; BL. ?t? ? 4° Andar
Brasília, DF

70047-900

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO
Tribunal de Contas da União

SAFS Quadra 4; Lote 1. Zona Cívico-Admintstraliva

70042-900, Brasília. OF

BV141673145BR
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Remetente: Tribunal de Contas da União

SAFS Quadra 4 Lote 1 - Edifício Anexo I, sala 020

Cep: 70042-900 Brasília - DF
Ofício 4341/2020 (1926242)         SEI 23000.006007/2020-92 / pg. 6Ofício 4341/2020-TCU/Seproc (0155565)         SEI 0094427.00002403/2020-13 / pg. 8



Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8581 - http://www.mec.gov.br

  
   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 18/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 06 de março de 2020.

 

Aos (Às) Senhores (as) Dirigentes das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica

  
Assunto: Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara.

 
 Senhores(as) Dirigentes,
 

1.   Cumprimentando-os(as) cordialmente, encaminho, para
conhecimento e adoção de eventuais providências pertinentes, Acórdão nº
579/2020, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União
nos autos do processo TC 028.178/2019-0.
2. Trata-se de processo que cuidou de representação
encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acerca de
possíveis irregularidades em contrato realizado pela Prefeitura de Jaboatão
dos Guararapes/PE, oriundo de uma adesão à Ata de Registro de Preços n°
001/2018 do Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna, cujo objeto foi
a aquisição de Kits Didáticos para apoio à realização da Prova Brasil.
3. Ao julgar o assunto, o Tribunal de Contas da União, no item
1.7.2 do referido Acórdão, trouxe a seguinte recomendação a esta
Secretaria:

1.7.2. recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação - Setec que expeça orientação às instituições que
compõem a Rede Profissional, Científica e Tecnológica, no sentido de que, nas
futuras licitações no sistema de registro de preços para aquisição de acervo
bibliográfico, utilizem, no mínimo, o modelo de "aquisição por área do
conhecimento", indicando em termos numéricos a estimativa real das
quantidades a serem adquiridas, com vistas a garantir a ampla participação de
licitantes, um maior controle das adesões às atas de registro de preços por
órgão ou entidades não participantes e a observância aos princípios da isonomia
e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração

4. Dessa forma, alerto os Senhores Dirigentes para que observem
as recomendações consignada por aquela Corte de Contas, nos referido
Acórdão.
5. A íntegra do Acórdão nº 579/2020-TCU-Primeira Câmara,
acompanhado de Relatório e Voto, podem ser acessados no endereço
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Anexos: I - Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara (SEI nº 1926242).

eletrônico www.tcu.gov.br.
Atenciosamente,

 

 
ARIOSTO ANTUNES CULAU

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Ariosto Antunes Culau,
Secretário(a), em 06/03/2020, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1932133 e o código CRC 4DA85CCB.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.006007/2020-92 SEI nº 1932133
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