TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo no Tocantins

TC 026.549/2016-6
Tipo: Tomada de Contas Especial
Unidade Jurisdicionada: Município de Campos
Lindos/TO
Responsáveis: Jorlênio Menezes Santos (CPF
523.322.923-49) e Construtora Norte Bico Ltda.
(CNPJ 07.294.927/001-20).
Assunto: Notificação do Acórdão 4720/2018-TCU2ª Câmara à Construtora Norte Bico Ltda., CNPJ
07.294.927/0001-0, via edital.

DESPACHO DE EXPEDIENTE
Trata-se da notificação do Acórdão 4720/2018-TCU-2ª Câmara, Sessão 12/6/2018,
Relator André Luís de Carvalho, à Construtora Norte Bico Ltda. – Me, CNPJ 07.294.927/0001-20,
por meio de edital, uma vez que não foi possível notificá- la pela via regular, nos endereços conhecidos
pelo Tribunal.
Previamente a notificação pela via editalícia, consoante MMC 10/2018-Segecex, a
unidade técnica realizou as pesquisas listadas abaixo, na expectativa de localizar endereço válido da
citada empresa:
a) Endereço da base dados da Receita Federal (peça 86): as notificações realizadas
por meio dos Ofícios 525/2018-TCU/Secex-TO (peça 66) e 633/2018-TCU-SecexTO (peça 74), encaminhados para o endereço situado à Rua Santa Cruz 589, Sala 5,
Centro, Araguaína/TO, CEP 77.804-090 (CNPJ à peça 32), foram restituídas ao TCU
pelos motivos “ausente 3 vezes” e “não existe o número”, respectivamente (peças 72
e 77).
b) Pesquisa nas bases de dados custodiada pelo TCU por meio de acordo de
cooperação (peça 81): localizou-se o endereço Rua Santa Cruz, 589, Sala 06, Centro
Araguaína/TO, CEP: 77.804-090, todavia o Ofício 752/2018-TCU/Secex/TO (peça
82), encaminhado para esse local, foi devolvido com a indicação “Não existe o
número” (peça 84).
c) Pesquisa nos próprios autos (peça 91): Consta na ficha de qualificação da
responsável, elaborada na fase interna da TCE, que a empresa se encontra em lugar
incerto/desconhecido. Durante essa fase, a Construtora Norte Bico Ltda. foi notificada
por meio de edital (peça 4, fls. 98/99 e peça 3, fls. 104/105)
d) Pesquisa no google (peça 88): endereço idêntico ao cadastrado no sistema CNPJ.
e) Pesquisa no telelistas.net (peça 89): sem informação válida.
f) Pesquisa em outros processos do TCU em que figure o destinatário (peça 90):
Não há outros processos neste Tribunal em que a empresa figure como parte.
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g) Contato telefônico: Foi localizado no endereço da empresa cadastrado na base de
dados do CNPJ o telefone: (63) 3412-5825, porém, nesta data, a estagiária Ana
Carolin de Oliveira Sena, CPF 057.667.971-25, tentou contato com a responsável sem
sucesso (ligação não completada).
Ante o exposto e a fim de proporcionar o exercício do contraditório e da ampla defesa à
Construtora Norte Bico Ltda., expeça-se, nos termos do item 9, seção III, do Anexo ao MMC
10/2018-Segecex, comunicação ao representante legal da empresa, no endereço cadastrado na base
de dados da Receita Federal à peça 87, qual seja Fazenda Teimosa S/N, Est Morro Grande ITAC,
Zona Rural, CEP: 77.765-000 – Barra do Ouro /TO, concomitantemente, por questão de
racionalidade administrativa, já que a citação nesse endereço mostrou-se infrutífera (peça 53), nos
termos do art. 179, inciso III, do RI/TCU e art. 3, inciso IV, da Resolução-TCU 170/2004, que se
promova a notificação também pela via editalícia.

Secex/TO, em 22 de outubro de 2018.
(Assinado eletronicamente)
MAVANIA R. MORAIS DE SOUSA
Assessora – Mat. TCU 2894-0
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