
 

 

Tomada de Contas Especiais - 2014 

PROCESSOS 

Objeto do Processo 
Fato Gerador da 

TCE 

Valor 
original 

envolvido  
(R$) 

Situação no Tribunal de 
Contas da União ORIGINAL 

TCU (Processo e 
Acórdão) 

60414.001573/20
14-24 

020.675/2014-3 - 
9933/2016 

Convênio nº 034/PCN/2010 - Prefeitura Municipal de Alenquer/PA - 
implantação do sistema de abastecimento de água na comunidade de 

Camburão 

Inexecução do 
objeto pactuado 

300.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=20675&p2=2014&p3=3  

60414.000169/20
14-33 

012.395/2014-5 - 
8957/2016 

Convênio nº  043/PCN/2009 -  Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR, 
tendo por objeto a execução de serviço de pavimentação afsfaltica, na 

sede do município. 

Omissão do 
dever de prestar 
contas do objeto 

2.861.475,7
5 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=12395&p2=2014&p3=5  

60414.001525/20
14-36 

018.382/2014-2 

Convênio nº  182/PCN/2008 - Prefeitura Municipal de Serra do Navio/AP, 
tendo por objeto a realização de serviços de pavimentação em blocket, de 

colocação de meio fio e drenagem com linha d’água em vias de 
loteamento urbano localizado no Distrito de Água Branca do Amapari. 

Inexecução do 
objeto 

1.000.000,0
0 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=18382&p2=2014&p3=2  

60414.003008/20
14-00 

003.383/2015-5 - 
10121/2017 

Convênio nº  193/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Apui/AM, tendo por 
objeto a construção de meio fio e sarjeta, naquele município. 

Inexecução do 
objeto 

500.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?

p1=383&p2=2015&p3=5   

60414.003007/20
14-57 

007.073/2017-8 
Convênio nº  194/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Apui/AM, tendo por 

objeto a construção de escola, localizada na sede do município. 
194,00 500.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=7073&p2=2017&p3=8  

60414.003043/20
14-39 

019.567/2014-6 - 
7777/2015 

Convênio nº  197/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Apui/AM, tendo com 
objeto  a construção do Centro de Convivência do Idoso no município 

Inexecução do 
objeto 

400.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=19567&p2=2014&p3=6   

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=20675&p2=2014&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=20675&p2=2014&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=20675&p2=2014&p3=3
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=12395&p2=2014&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=12395&p2=2014&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=12395&p2=2014&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=18382&p2=2014&p3=2
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=18382&p2=2014&p3=2
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=18382&p2=2014&p3=2
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=383&p2=2015&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=383&p2=2015&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=383&p2=2015&p3=5
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=7073&p2=2017&p3=8
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=7073&p2=2017&p3=8
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=7073&p2=2017&p3=8
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19567&p2=2014&p3=6
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19567&p2=2014&p3=6
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19567&p2=2014&p3=6


60414.000168/20
14-99 

014.215/2014-4 - 
9946/2016 

Convênio nº  204/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Maraã/AM, tendo 
por objeto a construção do Centro de Convivência do Idoso, naquele 

município. 

Omissão do 
dever de prestar 

contas 
500.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=14215&p2=2014&p3=4   

60414.002965/20
14-19 

000.381/2015-2 - 
670/2017 

Convênio nº  288/PCN/2011-  Prefeitura Caapiranga/AM, tendo por objeto 
a construção  de um Centro de Convivência do Idoso,, naquele município. 

Inexecução do 
objeto 

500.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?

p1=381&p2=2015&p3=2  

60414.001736/20
14-79 

020.590/2014-8 - 
5391/2016 

Convênio nº  291/PCN/2007 -  Prefeitura Municipal de São Luiz do 
Anuá/RR, tendo por objeto a realização de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo da ruas do município. 

Inexecução 
parcial do objeto 

966.394,56 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=20590&p2=2014&p3=8   

60540.000186/20
13-44 

014.370/2014-0 - 
2673/2017 

Convênio nº  326/PCN/2008 -  Prefeitura Municipal de Tefé/AM, tendo por 
objeto a realização de obras de contenção de erosão e urbanização da 

prça daquele município. 

Inexecução total 
do objeto 

500.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=14370&p2=2014&p3=0   

60414.003043/20
13-30 

8781-2017 
Convênio nº  409/PCN/2011 -  Prefeitura Municipal de Cutias/AP, tendo 

por objeto a pavimentação asfáltica e drenagem em ruas daquele 
município. 

Omissão do 
dever de prestar 

contas 
700.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=5639&p2=2014&p3=0    

60414.003042/20
13-96 

006.008/2014-3 - 
638/2018 

Convênio nº  469/PCN/2010 -  Prefeitura Municipal de Manaquiri/AM, 
tendo por objeto a construção da Biblioteca Pública, naquele município. 

Inexecução do 
objeto 

500.001,00 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=6008&p2=2014&p3=3  

60630.002622/20
14-91 

022.598/2017-0 

Irregularidades apuradas na execução dos serviços de reserva e 
hospedagem de atletas em hotéis classificados na categoria 4 ou 5 

estrelas, objeto do Contrato nº 10/2009, firmado entre a União, 
representada pela Escola Superior de Guerra (ESG), e a empresa Técera 

Agência de Viagens e Turismo Ltda., por  ocasião da realização dos V 
Jogos Mundiais Militares VJMM RIO 2011 –  Jogos da Paz. 

Prática de atos 
em desacordo 

com a legislação 
e 

antieconômicos, 
em prejuizo do 

erário, na 
execução do 

objeto 

217.748,56 

https://contas.tcu.gov.br/e
tcu/AcompanharProcesso?
p1=22598&p2=2017&p3=0  
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