
 

 

Tomada de Contas Especiais - 2013 

PROCESSOS 

Objeto do Processo 
Fato Gerador da 

TCE 

Valor original 
envolvido  

(R$) 
Situação no Tribunal de 

Contas da União ORIGINAL  
Nº PROCESSO 
TCU e Acordão 

60540.00021
2/2013-34  

024.255/2015-7 

Convênio nº  008/PCN/2008; 280/PCN/2007, -  Alto Alegre/RR, tendo por 
objeto custear serviços de eletrificação urbana trifásica em média e baixa 
tensão, instalação de iluminação pública e transformadores de distribuição e 
custeio de serviços de terraplanagem, drenagem superficial e profundas em 
vias públicas do município..  naquele município. 

Impugnação de 
despesa 

1.625.000,00                                    
1.480.668,69 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=24

255&p2=2015&p3=7  

60414.00220
2/2013-89 

032.409/2013-3 

Convênio nº  042/PCN/2009; 178/PCN/2009; 277/PCN/2009 -  Prefeitura 
Municipal de Mucajaí/RR, tendo por objeto o ustear serviços de infraestrutura 
elétrica compreendendo implantação de rede elétricana. Custeio do serviço 
de infraestrutura urbana Vila Samauma. serviços relativos à segunda etapa 
do projeto de infraestrutura elétrica tudo na  sede do município.  

Falta de 
devolução de 
rendimentos 

decorrentes de 
aplicação 
financeira.  

2.149.953,24                                
1.476.000,00                                    
1.231.919,18 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=32

409&p2=2013&p3=3  

60540.00011
0/2009-32  

017.547/2011-3 
- 4603/2013   

Convênio nº  043/PCN/2006;  - Prefeitura Municipal de Rio Preto do Eva - 
construção da sede da Prefeitura Municipal.por objeto a construção da sede 
da prefeitura, com área compreendida de 783,27 m². 

execução parcial 
do objeto 

1.300.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=17

547&p2=2011&p3=3  

60414.00093
7/1068-19  

034.004/2013-0 

Convênio nº  081/PCN/2008 -  Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
D'Oeste/RO, tendo por objeto custear obras de pavimentação asfáltica, em 
tratamento superficial Duplo (TSD), em ruas do município, incluídos serviços 
de drenagem. 

 irregularidade 
das contas  

200.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=34

004&p2=2013&p3=0  

60414.00261
7/2013-52 

034083/2013-8            
241/2017 

Convênio nº 097/PCN/2009, de 15.12.2006 -  Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte D'Oeste/RO, tendo por objeto a custear as obras relativas à 

conclusão do Hospital Municipal, localizado na zona urbana do município 
naquele município. 

Inexecução do 
objeto pactuado 

300.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=34

083&p2=2013&p3=8  

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=24255&p2=2015&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=24255&p2=2015&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=24255&p2=2015&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=32409&p2=2013&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=32409&p2=2013&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=32409&p2=2013&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=17547&p2=2011&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=17547&p2=2011&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=17547&p2=2011&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34004&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34004&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34004&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34083&p2=2013&p3=8
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34083&p2=2013&p3=8
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34083&p2=2013&p3=8


60540.00008
5/13-73 

014.485/2011-7 
- 6229/2015 

Convênio nº  128/PCN/2006 -  Prefeitura Municipal de Ipixuna/AM, tendo por 
objeto a construção do Centro Cultural de Múltiplo Uso, naquele município. 

Impugnação total 
de despesa 

350.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=14

485&p2=2011&p3=7  

  

030.802/2007         
4064/2013   

Convênio nº  133/PCN/2005  -  Prefeitura Municipal de São luiz do 
Anauá/RR, tendo por objeto a construção para reformar e construir uma 

praça na sede do município. 

NÃO 
APRESENTAÇÃ
O DA 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL 
DO CONVÊNIO  

1.094.610,33 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=30

802&p2=2007&p3=7  

60540.00014
2/13-14 

022.466/2013-4 

Convênios 152/PCN/2007 - 217/PCN/2007 e 290/PCN/2007 - Prefeitura São 
Luiz do Anauá/RR  tendo por objeto  o custeio de serviços de pavimentação 
asfáltica e em paralelepípedos, em ruas e avenidas diversa, localizadas na 

sede do município. 

 impugnação 
parcial dos 
Convênios   

977.804,55                                                   
519.531,33                                  

1.022.116.72  

https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=22

466&p2=2013&p3=4  

60414.00298
2/2013-67 

034.195/2013-0   
5060/2015 

Convênio nº 181/PCN/2009 - Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR,  tendo 
por objeto a execução das obras relativas à construção de um prédio 

destinado a instalação uma Nave do Saber, na sede do município. 

Inexecução do 
objeto pactuado e 
omissão no dever 

de prestar 
contas. 

324.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=34

195&p2=2013&p3=0  

  
029.579/2008-1   

6808/2013 

Convênio nº  199/PCN/2005  -  Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO, 
cujo objeto consistia na drenagem de águas pluviais com bocas de lobo 

interligadas em 1.800 metros e na construção de galerias em 300 metros na 
municipalidade. 

inexecução 
parcial do objeto  

250.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=29

579&p2=2008&p3=1  

60540.00012
3/2013-98 

022.033/2013-0   
3069/2015  

Convênio nº  295/PCN/2008, de 26.12.2008 -  Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre/RR, tendo por objeto custear serviços de  construção do campus da 
Universidade Estadual de Roraima 

impugnação 
parcial das 
despesas  

3.165.454,31 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=22

033&p2=2013&p3=0  

60540.00016
4/13-84   

026.083/2013-2    
10578/2015 

Convênio nº  320/PCN/2009 -  Prefeitura Municipal de Lábrea/AM, tendo por 
objeto o custear serviços de construção de calçada, com colocação de meio 
fio e sarjeta na sede do município.  

Omissão no 
dever de prestar 

contas 
400.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=26

083&p2=2013&p3=2  

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14485&p2=2011&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14485&p2=2011&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14485&p2=2011&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=30802&p2=2007&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=30802&p2=2007&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=30802&p2=2007&p3=7
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22466&p2=2013&p3=4
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22466&p2=2013&p3=4
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22466&p2=2013&p3=4
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34195&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34195&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=34195&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=29579&p2=2008&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=29579&p2=2008&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=29579&p2=2008&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22033&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22033&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=22033&p2=2013&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=26083&p2=2013&p3=2
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=26083&p2=2013&p3=2
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=26083&p2=2013&p3=2


60540.00006
6/12-66 

019.925/2013-1 

Convênio nº 321/PCN/2008 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR, tendo 
por objeto a realização de obras de pavimentação asfáltica, calçamento e 
drenagem superficial, em ruas da Vila São Silvestre, com extensão de 2.000 
metros. 

 impugnação 
parcial das 
despesas 

1.200.000,00 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=19

925&p2=2013&p3=1  

60540.00020
5/2013-32 

001.560/2014-0 
- 1065/2015 

Convênio nº  463/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Lábrea, tendo por 
objeto o custear serviços de construção de calçada, com colocação de meio 
fio e sarjeta na sede do município.  

Omissão no 
dever de prestar 

contas 
2.000.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/
AcompanharProcesso?p1=15

60&p2=2014&p3=0  

 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19925&p2=2013&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19925&p2=2013&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19925&p2=2013&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=1560&p2=2014&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=1560&p2=2014&p3=0
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=1560&p2=2014&p3=0

