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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 437 Período da ação 13/01/2020 - 03/02/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

Certidões (x) FGTS (x) Trabalhista (x) Certidão Conjunta da Receita Federal
(x) Controladoria do Estado (x) Certidão Conjunta do Estado

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto Mayane Lopes

Telefone/e-mail (84) 3092-9229 CPF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Fomento, apoio e desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa, à
tecnologia, ao empreendedorismo e à inovação no Parque Tecnológico Metrópole
Digital e na Incubadora Inova Metrópole

Número do projeto
(SIPAC)

232/2019

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À INOVAÇÃO

Coordenador ANDERSON PAIVA CRUZ

Objeto
Promover ações de pesquisa, inovação e formação para o desenvolvimento do PARQUE
Metrópole e de empreendimentos inovadores em tecnologia da informação junto à
incubadora Inova Metrópole

Número do instrumento 7426/2019 Vigência 04/07/2019 a 31/07/2022

Origem do recurso Orçamento próprio

Processo

Nº. 23077.028872/2019-62
(submissão)

( x ) 1ª Prestação de Contas à
PROPLAN

Valor (R$) 192.065,00

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.892-3
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I – Introdução

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,
representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar,
orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico
pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do
cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e
efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto
9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme
modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a
análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

ANDERSON PAIVA CRUZ UFRN Coordenador(a) anderson@imd.ufrn.br

RAQUEL MACIEL UFRN Gerente Op.
INOVA

Metrópole

raquelmaciel@umd.ufrn.br

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 7426/2019,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 04/07/2019 e
publicado em 08/07/2019 no Diário Oficial da União nº 129, pág. 89.O valor total do projeto
importa em R$ 192.065,00 conforme somatório dos valores constantes na cláusula 12ª do
contrato e na cláusula terceira do seu 1º aditivo . As cláusulas 13ª e 14ª versam,
respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, o lapso temporal de mais de 180 dias transcorridos da
execução do projeto a partir da sua vigência inicial. Outras fontes de informação documental
desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas
SIG-UFRN, o processo nº 23077.028872/2019-62 de submissão e acompanhamento do projeto,
autuado em pasta própria na PROPLAN nº 7426.21.1419, e, sobretudo, o instrumento
contratual, plano de trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos tempestivamente
pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); e o monitoramento da dimensão físico-acadêmica do projeto é
atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste Relatório para tanto.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito
aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o
ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do
projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( ) Sim
( x ) Não
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Segundo as comunicações até então feitas a nós, por essa
unidade da PROAD, e também pelo que consta no portal da transparência da FUNPEC ainda
não foi realizada.

3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber o lapso temporal de mais de 180 dias transcorridos da execução do
projeto, o que alcança a semestralidade de prestação de contas definida na clausula 14.1 do
contrato em tela.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( ) É favorável
( ) É desfavorável
( x ) Não se aplica

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

4.1 – O projeto possui obras laboratoriais;
( ) Sim
( x ) Não

4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes;
( ) Sim
( x ) Não

5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: quando solicitado por alguma empresa incubada ou credenciada
no parque

NOTA DA COORDENAÇÃO: protolab
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6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:a sala é utilizada para capacitações. Não existe um periodicidade
estabelecida.
NOTA DA COORDENAÇÃO: Sala de treinamento da Inova (B436)

6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;
( ) Sim
( x ) Não

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: serviço contínuo para incubadas e a graduada e credenciada
ESIG

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: As empresas vinculadas a Inova Metrópole devem promover e
divulgar a incubadora, através da apresentação de seu nome e marca, em todo seu material
promocional.
A marca da UFRN é divulgada em todos os eventos realizados pela Inova Metrópole e pelo
Parque Metrópole.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL:Informe todos os eventos porventura realizados com os RECURSOS do projeto, mencionando: data, local e participantes.
Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das
pessoas.

PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas*, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

*PS.: As oficinas programadas nas METAS podem também ser anotadas neste item.

Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observações

Campus Party
17 e

18/08/2019
Centro de

convenções de Natal

O Parque e a Inova apresentaram, no stand da prefeitura,
diversas palestras, empresas, bem como as ações próprias.

Comprovação: Fotos

Breja and Business (meetup com a temática
Business Intelligenc)

11/09/2019 Pittsburg 34 Comprovação: Fotos

Growth Hacking: o atalho para a sua startup
decolar

02/10/2019 Inova Metrópole 122 Comprovação: Fotos

Breja and Business (meetup com a temática
indústria 4.0)

23/10/2019 Cervejaria Raffe 36 Comprovação: Fotos

Workshop Programa Centelha 25/10/2019 Inova Metrópole 22
Lista de presença em anexo (nome do arquivo: Workshop

Programa Centelha - Lista de presença)
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Curso de vendas
Outubro/
Novembro/

Dezembro de
2019

Inova Metrópole 51

Foram 7 encontros ao total. Listas de presença em anexo.
(nomes do arquivo: Vendas - Lista de presença 01, Vendas
- Lista de presença 02, Vendas - Lista de presença 03,

Vendas - Lista de presença 04, Vendas - Lista de presença
05, Vendas - Lista de presença 06, Vendas - Lista de

presença 07)

Breja and Business (meetup com a temática
dispositivos móveis)

11/12/2019 Massa fina 29 Comprovação: Fotos

Breja and Business (meetup com a temática
Comunicação para empresas de TI)

15/01/2020 Buds Pub 48 Comprovação: Fotos

Evento de boas vindas para as novas
empresas pré-incubadas:

22/01/2020 Inova Metrópole 25 Comprovação: Fotos

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todas comprovações descritas pela coordenação no quadrículo de observações foram devidamente fornecidas e estão guardadas
na rede local da divisão da fiscalização da PROPLAN.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

ORIENTAÇÕES DO FISCAL À COORDENAÇÃO:

 Pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta do projeto a
partir do início da sua vigência até este mês de JANEIRO 2020;

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta. No
quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal. Se preferir, As comprovações podem ser compartilhadas mediante alguma pasta
nas “nuvens”.

PS.: o quadro abaixo já reflete os ajustes das quantidades programadas a partir do 1º aditivo ;

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 1ª Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO 2019 até
JANEIRO 2020

( ) Final – Período de Execução do Contrato:

SIGAP Nº 312019 CONTRATO 7426.21.1419

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA NO

PROJETO

QUANTIDADE
EXECUTADA

ACUMULADA

META 01 - Capturar
empresas para serem
credenciadas

Execução Capturar empresas para serem credenciadas Relatório 02 01

A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01:

 Fornecer cópia de relatório(s) porventura produzido(s) acerca da ação definida nesta meta 01.
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Relatório em anexo. Nome do arquivo: Projeto 232.2019 - Relatório Meta 01 (janeiro 2020)

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Além do relatório, foram fornecidas cópias dos pareces conferidos até então às 14 empresas. Esses documentos estão
guardados na rede local da divisão da fiscalização da PROPLAN. Abaixo transcreve-se o rol das empresas que foram credenciadas desde o início do
projeto:

Nº DA
INSCRIÇÃO

NOME DA EMPRESA CNPJ E-MAIL
DATA

PARECER

20193298
GR8 SERVIÇOS DE
T.I

35.143.471/000
1-33

financeiro@grt8.com.br 21/01/2020

20192573
INDRA COMPANY
BRASIL TECNOLOGIA
LTDA

05.276.991/001
6-30

pgutierrezm@indracompany.co
m

07/01/2020

20196064 BOMÉDICO
18.284.654/000
1-50

joyce.queiroz@bomedico.com.b
r

13/11/2019

20198498
TERN TECNOLOGIA
EM REDES E
NEGÓCIOS

14.066.341/000
2-55

nara.camara@cinte.net.br 13/11/2019

2019146 Logique Sistemas
11.140.850/000
1-01

contato@logiquesistemas.com.
br

06/11/2019

20192318 IVIA
01.171.587/000
4-07

negocios@ivia.com.br 06/11/2019

20198360 DELPHI
09.047.570/000
1-01

veronica@delphisistemas.com.b
r

06/11/2019

20197899 NOVAIE
35.119.769/000
1-08

omar@novaie.com.br 10/10/2019

20198029 SINGOLAR
34.300.448/000
1-42

contato@singolar.com.br 09/09/2019

2019193 RC TECHNOLOGY
33.910.895/000
1-50

comercial@rctechnology.com.br 26/08/2019

20196023 INDEX TEC 34.308.964/000 carlos@indextec.net 12/08/2019
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1-13

20196649 EZYDOO
34.240.610/000
1-84

MARCOS@EZYDOO.COM.BR 12/08/2019

2019763 Interjato Soluções
07.387.503/000
1-00

relacionamento@interjato.com.b
r

01/07/2019

20192828
Wilivro Soluções
Tecnológicas
Educacionais LTDA

05.788.199/000
2-69

comercial@wilivro.com.br 01/07/2019

META 02 - Realizar
ações de sensibilização
com a comunidade Execução Realizar ações de sensibilização com a comunidade ação 02 02

B. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02:

 Enviar comprovações das ações realizadas pelo projeto até o momento. Caso a ação tenha sido cadastrada no sigga como uma ação de
extensão, o envio do seu código nos satisfaz desde que nele contenham comprovações de sua realização como: lista dos participantes,
registro fotográfico, relatório da ação etc

NOTA DA COORDENAÇÃO:

1. Evento: Rio Grande do Norte Além do Sol e do Mar – Traga sua Empresa para Cá
Realizado na data: 03/12/2019
Local: Inovabra Habitat – São Paulo
Comprovação: fotos

2. Participação na Feira Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação (FENECITI), promovida pela SEDEC. PASTA VAZIA
Data: 30/08 e 31/08/2019
Local: Mossoró
Comprovação: fotos

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a comprovação foi dada por registro fotográfico das duas ações citadas e está guardada na rede local da divisão da
fiscalização da PROPLAN.
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META 03 - Consolidar a
Imagem do Parque
Metrópole e Inova
Metrópole

Execução Elaborar e executar o plano de marketing
Plano de
marketing

02 01

C. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 Enviar comprovações do plano de marketing produzido, bem como cópia de algum relatório constando as ações de divulgação já
desenvolvidas no período referenciado nesta ação;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Nome do arquivo: plano de marketing 2020 - Inova-Parque

META 04 - Capacitar as
empresas participantes
do sistema de
incubação

Execução
Disseminar a execução de boas práticas de gestão com as empresas
participantes do sistema de incubação

Empresas
capacitadas

25 26

D. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04:

 Fornecer documentos (ex. Certificado, declaração oficial e etc) que comprovem as empresas até o momento capacitadas por meio deste
projeto. É de bom alvitre que no documento a ser fornecido esteja destacada qual a capacitação que lhe foi dada, data do ocorrido, carga-
horária ministrada, nome da pessoa que conduziu a capacitação, bem como os nomes dos prepostos da(s) empresa(s) que participaram...;

NOTA DA COORDENAÇÃO:Curso de vendas; Comprovação: Declaração Curso Vendas.

META 05 - Realizar
duas oficinas de
capacitação para a
equipe da incubadora

Execução Capacitação da equipe
Pessoas

capacitadas
10 00

E. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05:

 Similar a meta anterior no que diz respeito às possíveis comprovações, fornecer documentos (ex. Certificado, declaração oficial e etc) que
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comprovem a quantidade de pessoas até o momento capacitadas por meio deste projeto.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Ainda não realizado.
META 06 - Divulgação
científica da pesquisa-
ação realizada no
projeto

Estudo Publicação de artigo científico
Artigo

publicado
01 00

F. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06:

 Caso já tenha ocorrido, fornecer comprovações quanto à publicação do artigo científico produzido.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Ainda não realizado.

META 07 - Execução do
plano
Internacionalização

execução Execução do plano Internacionalização

Relatório de

execução das
ações

do plano

02 01

G. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 07:

 Fornecer cópias do(s) relatório(s) porventura produzido(s) sobre a execução das ações do projeto no tocante à internacionalização, destacando
os possíveis resultados já alcançados ao ecossistema de inovação do Inova Metrópole/UFRN .

NOTA DA COORDENAÇÃO: Nome do arquivo: Projeto 232.2019 - Relatório Meta 07 (janeiro 2020)
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto possivelmente já atingiu (ACOMPANHADO DE
COMPROVAÇÕES). Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato
7426/2019, descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que
o contrato atingiu.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado.

9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos
comprobatórios)

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota do fiscal: vide nota ao ponto 07 deste quadro.
01

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);

--

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de
extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);

--

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; --

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;

--

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

--

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE);

Nota da coordenação: Nanodegree em Transformação Digital - CR252-
2019.

Nota do fiscal: A coordenação forneceu as listas de presenças de todos os
mini cursos previstos nesta ação de extensão.

01

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos
sociais, etc);

Nota da coordenação: Fundação PTI (23077.060305/2019-09) e softex
(23077.051544/2019-60)

nota do fiscal: por meio destes números de processo foi possível obter os

02
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instrumentos de acordo de cooperação firmados com as referidas entidades.

9. Artigo científico produzido (não publicado); --

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional
e/ou local;

--

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional
indexado;

--

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; --

13. Resumo publicado em anais de eventos; --

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; --

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; --

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; --

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; --

18. Monografias realizadas em função do projeto; --

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; --

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; --

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; --

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; --

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; --

24. Produção de obra artística coreográfica; --

25. Produção de obra artística literária; --

26. Produção de obra artística musical; --

27. Produção de obra artística teatral; --

28. Produção de obra cinematográfica; --

29. Produção de obra de TV/Vídeo; --

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras
mídias;

Nota da coordenação: Revista Parquinho - Aventuras na comunidade

01

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou
revistas indexadas;

--

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação); 02
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Nota da coordenação:

Credenciamento:https://credenciamentoparque.imd.ufrn.br/credenciament
o/; Jerimum Jobs https://jerimumjobs.imd.ufrn.br/jerimumjobs/;

Nota do fiscal: Em razão dos produtos acima já terem sido informados
como decorrentes de outro projeto, também firmado com FUNPEC pelo
contrato 5381/2016 sob coordenação da prof. Apuena Gomes, não é possível
tê-los como resultados deste projeto.

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento,
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;

--

35. Registro de software desenvolvido; --

36. Prêmios; --

37. Outros (detalhar); --

X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Em face dos objetivos e indicadores definidos no plano de marketing 2020, é interessante
recomendar que a coordenação elabore até o final da vigência do projeto um relatório
circunstanciado demonstrando a situação de cada um dessas intenções como os esforços
resultantes da consolidação da Imagem do Parque Metrópole e Inova Metrópole;

 Alinhado ao que preconiza os órgãos de controle no sentido de se auferir a verdade
material do que vem sendo executado por um projeto, e similar à orientação anterior,
recomenda-se que a partir da próxima prestação de contas a coordenação também
forneça as comprovações das ações que são desenvolvidas dentro dos 03 focos do plano
de internacionalização (meta 07). O relatório ora fornecido tão somente declara o que foi
feito, mas carece de demonstração comprobatória;

 Envidar atenção para a consecução das metas ainda pendentes, bem como dos
resultados acadêmicos formalmente esperados ao término do projeto (cláusula oitava do
contrato);

 Por fim, apenas registrar os parabéns deste fiscal quanto à forma diligente e organizada
que a coordenação do projeto se empenhou em atender a esta fiscalização da PROPLAN.
Essa é uma boa prática que deve ser sempre cultivada.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: DE JULHO 2019 ATÉ JANEIRO 2020

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos
instruídos na pasta 7426.21.1419 – contrato 7426/2019 relacionados às metas e aos
resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o
projeto “Fomento, apoio e desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa, à tecnologia,
ao empreendedorismo e à inovação no Parque Tecnológico Metrópole Digital e na Incubadora
Inova Metrópole” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica pactuada. No
entanto, considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução e
diante da constatação da regular execução das suas ações, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO
dos produtos acadêmicos apresentados nesta 1ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2020.

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do

processo de prestação de contas.

_________________________________________________
Diretor(a) Geral da FUNPEC

1 Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a
segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º
do Decreto 2271);

III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto
contratual e o cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto.

IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem
a competência do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
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