
 

    Relatório de Fiscalização nº 493 - Contrato/Projeto 4782/2015 

7ª Fiscalização – Período de abrangência 01/01/2020 a 30/06/2020 

PROPLAN/UFRN 

Pág. 1 de 9 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS  

 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 493 

DADOS DA FISCALIZAÇÃO 

Tipo da ação de controle ( 7ª ) Parcial (   ) Final  (   ) Única Final 

Período de abrangência 01/01/2020 a 30/06/2020 

Nome do fiscal Gilmar dos Santos Lima 
 

 

DADOS DO PROJETO/CONTRATO 

Título do Projeto 
Desenvolvimento Institucional com ênfase na melhoria e implementação dos 
ambientes laboratoriais 

Objeto 
Dar suporte à elaboração de projetos, análises e demais documentos técnicos 
necessários ao desenvolvimento de obras laboratoriais no âmbito da UFRN, nas 
diversas áreas de conhecimento. 

Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Coordenador(a) Luiz Pedro de Araújo 

Número do Contrato 4782/2015 

Origem dos 
recursos 

Próprio da UFRN Valor (R$) 15.556.003,99 

Vigência 30/04/2015 a 31/10/2020 
 

DADOS DA CONTRATADA 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

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

Web site www.funpec.br Telefone (84) 3092-9200 

Técnico(a) do projeto Crystianne Barros Miranda 
 

HISTÓRICO 

Instrumento/Processo Alteração Vigência Valor (R$) 

Contrato Original 
23077.015900/2015-58 

--- 30/04/2015 a 30/04/2017 13.028.062,64 

1º Termo Aditivo - nº do 
processo não localizado 

Inclusão de metas 30/04/2015 a 30/04/2017 --- 

2º Termo Aditivo 
23077.015195/2017-51 

Prorrogar o final da vigência 30/04/2015 a 30/04/2019 --- 
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3º Termo Aditivo 
23077.001655/2019-25 

Prorrogar o final da vigência 30/04/2015 a 30/04/2020 --- 

4º Termo Aditivo 
23077.032698/2019-52 

Suprimir recursos financeiros 30/04/2015 a 30/04/2020 -101.909,40 

5º Termo Aditivo 
23077.050143/2019-92 

Alocar recursos financeiros 30/04/2015 a 30/04/2020 1.582.082,41 

6º Termo Aditivo 
23077.024864/2020-81 

Prorrogar o final da vigência e 
alocar recursos financeiros 

30/04/2015 a 31/10/2020 1.047.768,34 

 
I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de 

ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-

Reitoria de Planejamento da UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto 

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do 

objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos previstos, primando pela 

eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento aos Arts. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, aos itens 9.2.4, 9.2.7, 9.2.17, do 

Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, e aos Arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-

CONSAD/UFRN, este Relatório é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o 

auxílio das seguintes pessoas: 

Nome Instituição Função Telefone/e-mail 

Luiz Pedro de Araújo UFRN Coordenador lpedroaraujo@hotmail.com 

Tiago Martins Cortez FUNPEC Contratado tiagocortez@infra.ufrn.br 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Esta 7ª ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta a subcláusula 14.1 do 

contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) 

desse documento. As principais fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: os 

Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o 

plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da 

Transparência da FUNPEC. 

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 observando 

o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das 

comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os 

RESULTADOS ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato. 

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. 
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 

3.1 – O projeto já possui processo de prestação de contas cadastrado no SIPAC; (X) Sim ( ) Não 

3.2 – A PROAD disponibilizou à PROPLAN o parecer financeiro relativo ao período 
analisado pela presente fiscalização; 

( ) Sim (X) Não 

( ) Não se aplica 

3.3 – O parecer financeiro, emitido pela PROAD, opina pela aprovação da prestação 
de contas enviada pela FUNPEC (aspectos orçamentários, financeiros e contábeis); 

( ) Sim ( ) Não 

(X) Não se aplica 

 

Nota da Fiscalização: A Coordenadoria de Administração de Convênios da PROAD informou que até o 
fechamento da presente ação de monitoramento foram disponibilizadas pela FUNPEC 9 prestações de 
contas concernentes aos aspectos financeiros do projeto, sendo que 8 já foram analisadas e receberam 
pareceres favoráveis a aprovação das despesas realizadas no período de 30/04/2015 a 30/06/2019.  

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – Obras Laboratoriais (Projetos de Desenvolvimento Institucional) 
 

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

2.2 – A Superintendência de Infraestrutura disponibilizou à PROPLAN o parecer 
técnico quanto ao andamento da obra; 

( ) Sim ( ) Não 

(X) Não se aplica 

 

Nota: 

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 

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

5.2 – Os materiais permanentes adquiridos foram incorporados ao patrimônio da 
UFRN; 

( ) Sim ( ) Não 

(X) Não se aplica 

  

Nota: 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  ( )  Sim (X) Não 

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  ( )  Sim (X) Não 

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

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; (X)  Sim ( ) Não 

6.5 – Divulgação do nome da UFRN;  (X)  Sim ( ) Não 

 

Nota da Coordenação: Sendo Projeto de Desenvolvimento Institucional, faz-se uso da logomarca e nome 
da UFRN para promover a elaboração e encaminhamentos dos resultados obtidos. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 
7.1 – Eventos realizados 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

--- --- --- --- --- 

 

Nota da Fiscalização: Para o período de abrangência desta fiscalização a coordenação não informou a realização de eventos. 

 
VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas  
 
TIPO DE FISCALIZAÇÃO 

( 7ª ) Parcial – Período de execução: 01/01/2020 a 30/06/2020 (   ) Final – Período de execução da última parcela:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

Objetivos Específicos Metas 
Unidade 

de 
medida 

Quantidade 
programada 
no projeto 

Quantidade executada Unidade de medida 

(a) Nos 
períodos 
anteriores 

(b) No 
período 

atual 

Acumulada 
(a+b) 

Data 
Inicial  

Data 
Final 

1. Diagnosticar as quantidades 
e verificar as condições de 
funcionamento dos 
laboratórios existentes na 
UFRN 

Identificação e mapeamento preliminar dos 
laboratórios existentes, e diagnóstico das suas 
condições de funcionamento, conforme os 
indicadores definidos. Elaboração, pelas equipes 
técnicas, de relatórios por campus e demais 
unidades. 

Relatório 
Técnico 

10 10 00 10 05/2015 09/2015 

Nota da coordenação: 
2. Verificar a viabilidade das 
demandas laboratoriais que 
encontram-se em trâmite 

Levantamento e apreciação das demandas 
laboratoriais que se encontram em trâmite na 
SIN/UFRN. 

Relatório 
Técnico 

01 01 00 01 10/2015 01/2016 

Nota da coordenação:   

3. Verificar as necessidades 
laboratoriais da UFRN para o 
futuro 

Estudo do Mapeamento e Levantamento realizados 
nas metas 1 e 2, no intuito de apontar as 
necessidades futuras (relatório organizado sob a 
lógica incremental). 

Relatório 
Técnico 

07 06 01 07 02/2016 04/2020 

Nota da coordenação: Relatórios apresentados que observam acessibilidade, funcionalidade, análise intuitiva das condições de conforto ambiental, condições estruturais, 
condições das instalações hidrossanitárias, condições das instalações elétricas, e outros aspectos particularmente pertinentes à qualidade dos ambientes laboratoriais. 7º Relatório 
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disponível em http://infra.ufrn.br/ambienteslab_res.php.  

4. Viabilizar a implementação 
e melhoria dos ambientes 
laboratoriais acadêmicos, por 
meio de execução de peças 
técnicas ligadas à arquitetura 
e engenharia 

Viabilizar a implementação e melhoria dos ambientes 
laboratoriais acadêmicos, por meio da execução de 
peças técnicas ligadas à arquitetura e engenharia. 
Elaboração, pelas equipes técnicas, de relatórios 
semestrais, consubstanciando informações básicas 
(metadados) das peças produzidas pelas equipes 
(projetos de engenharia e de arquitetura, orçamentos, 
projetos básico e executivo, pareceres técnicos etc.). 

Relatório 
Técnico 

10 09 01 10 05/2015  04/2020 

Nota da coordenação: Entre as atividades técnicas apresentadas nos Relatórios desta Meta e que são desempenhadas pelos profissionais de várias áreas do conhecimento, estão 
principalmente: projetos de engenharia e arquitetura, orçamentos, pareceres/laudos técnicos. O 10º Relatório está disponível em http://infra.ufrn.br/ambienteslab_res.php. A 
coordenação do projeto pretende apresentar outros relatórios desta natureza, considerando a nova vigência do projeto.   

5. Consolidação do Relatório 
Final 

Consolidação, em um relatório final global, dos 
estudos e ações executadas, e dos resultados 
obtidos nesse projeto de desenvolvimento 
institucional, consubstanciando os encaminhamentos 
às instâncias decisórias competentes da 
universidade. 

Relatório 
Técnico 

01 00 00 00 02/2017 10/2020 

Nota da coordenação: Esta meta requer a consolidação, em um relatório final global, dos estudos e ações executadas, e dos resultados obtidos nesse projeto de desenvolvimento 
institucional, consubstanciando os encaminhamentos às instâncias decisórias competentes da universidade. No entanto, para a execução da referida meta a equipe do projeto 
precisa confrontar uma série de informações técnicas já coletadas anteriormente, mas que estão disponíveis in loco, o que atualmente tem se apresentado inviável, já que estes 
espaços laboratoriais não podem ser acessados em virtude das portarias institucionais que definem a suspensão de aulas e atividades presenciais em decorrência do novo 
coronavírus (COVID- 19), bem como a Portaria Nº 544/2020 - MEC, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia. Neste sentido, a coordenação do projeto, embora esteja direcionando as ações, neste momento atípico, ao desenvolvimento de novas peças técnicas que atendam às 
atividades descritas na Meta 4, já conjectura um cenário em que será necessário novo aditamento de prazo para o desenvolvimento da presente meta.  
6. Desenvolvimento de um 
modelo de gestão para a 
manutenção e a construção de 
novos laboratórios 

Mapeamento, melhoria e normatização dos 
processos de gestão da INFRA/UFRN melhorando 
assim os processos de manutenção e construção de 
novos laboratórios. 

Relatório 
Técnico 

02 01 00 01 04/2016 10/2020 

Nota da coordenação: Desenvolvida pelo Professor Doutor André Morais Gurgel (SIAPE Nº. 2668551);   
 

Nota da Fiscalização: O fiscal baixou (download) os documentos inseridos na coluna “quantidade executada no período”, que serão arquivados na rede local da 
DFPA/PROPLAN. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato 4782/2015 – UFRN/FUNPEC) 
 

INDICADORES 
Quantidade 

programa no 
projeto 

Quantidade Executada 

(a) Nos períodos 
anteriores 

(b) No período 
atual 

Acumulada (a+b) 

1. Realizar um diagnóstico nos laboratórios existentes e um levantamento de 
necessidades de futuros laboratórios no âmbito da UFRN, através da produção de 
relatórios conclusivos e reais acerca da situação destes espaços; 

3. Aferir se o espaço existente atende aos alunos nas suas atividades 
programadas e se o nível de funcionalidade dos laboratórios é adequado. Para 
isso, o corpo técnico evidenciará as características de cada laboratório quanto à 
iluminação, conforto ambiental, acústica e ventilação, bem como se os mesmos 
estão atendendo às normas federais vigentes no que diz respeito à 
sustentabilidade ambiental (principalmente no que diz respeito ao tratamento 
adequado dos resíduos sólidos e eficiência energética dos espaços); 

4. Elaboração dos Relatórios Técnicos (conforme metas), os quais servirão como 
subsídio para tomada de decisões no âmbito do desenvolvimento institucional da 
UFRN; 

--- 

 

17 

 

01 18 

2. Viabilizará o auxílio em todas as fases da elaboração das peças (projetos) 
arquitetônicas e de engenharia, bem como dos demais documentos técnicos 
exigidos para os futuros e já existentes ambientes laboratoriais; 

5. Relatórios de atividade que serão elaborados por cada bolsista atuante no 
projeto. 

--- 09 01 10 

RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS) 

6. Projeto de extensão: melhoria do processo de manutenção da INFRA/UFRN --- 01 00 01 

 

Nota da Fiscalização: Os relatórios inseridos no quadro acima referem-se aos mesmos relatórios informados no quadro de metas. Houve uma adequação na 
ordem de distribuição dos resultados esperados, em virtude dos relatórios inerentes às metas 01, 02 e 03 abarcarem os resultados 01, 03 e 04, e os relatórios da 
meta 04 corresponderem aos resultados 02 e 05.  
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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);  
 

Para o período em questão (01/01/2020 a 30/06/2020) a equipe técnica realizou o 

desenvolvimento das metas 3 e 4. A Meta 3 teve o seu 7º Relatório apresentado, enquanto a Meta 4 

produziu o seu 10º Relatório. Ambos os resultados estão disponíveis no acesso público: 

http://infra.ufrn.br/ambienteslab_res.php. 

Merece registrar que o desenvolvimento da Meta 5, previsto para o período em questão, requer a 

consolidação, em um relatório final global, dos estudos e ações executadas, e dos resultados obtidos nesse 

projeto de desenvolvimento institucional, consubstanciando os encaminhamentos às instâncias decisórias 

competentes da universidade. No entanto, para a execução da referida meta a equipe do projeto precisa 

confrontar uma série de informações técnicas já coletadas anteriormente, mas que estão disponíveis 

apenas in loco, o que atualmente tem se apresentado inviável, já que estes espaços laboratoriais não 

podem ser acessados em virtude das portarias institucionais que definem a suspensão de aulas e atividades 

presenciais em decorrência do novo coronavírus (COVID- 19), bem como a Portaria Nº 544/2020 - MEC, 

que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia.  

Neste sentido, a coordenação do projeto, embora esteja direcionando as ações, neste momento 

atípico, ao desenvolvimento de novas peças técnicas que atendam às atividades descritas na Meta 4, o que 

implicará na apresentação de um número de relatórios superior ao inicialmente estimado para a meta, já 

conjectura um cenário em que será necessário novo aditamento de prazo para a retomada do 

desenvolvimento da Meta 5. 

Por fim, o estudo conclusivo da Meta 6 deverá ser apresentado por ocasião da próxima 

fiscalização. 

 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 7ª ação de monitoramento concernentes aos aspectos físico/acadêmicos do contrato 

em tela, REGISTRAMOS que a coordenação foi pontual e ordeira no envio das informações e documentos 

comumente solicitados pela Divisão de Fiscalização de Projetos Acadêmicos da PROPLAN. 

RECOMENDAMOS que tal prática seja mantida nas fiscalizações vindouras. 

Também, RECOMENDAMOS que a coordenação do projeto envide esforços no sentido de 

apresentar, na próxima prestação contas técnica, que será a última, os produtos que ainda não foram 

apresentados, de forma que todos os resultados incluídos na concepção do projeto e em seus aditivos 

possam ser alcançados de forma integral. 

Ademais, RECOMENDAMOS à coordenação que ao preencher o Relatório de Execução Físico-

Financeira junto a FUNPEC, utilize o quadro de metas deste relatório e reproduza fielmente as informações 

ali inseridas, caso os períodos de abrangência dos documentos sejam compatíveis. 

 



 

 
Relatório de Fiscalização nº 493 - Contrato/Projeto 4782/2015 

7ª Fiscalização – Período de abrangência 01/01/2020 a 30/06/2020 

PROPLAN/UFRN 

Pág. 8 de 9 

XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 

Vistos e analisados as informações e documentos descrito nas considerações iniciais deste Relatório de  

Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato 4782/2015, relacionados às 

METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no art. 13 da 

Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, e diante das recomendações dispostas no item anterior, 

concluímos que o projeto “Desenvolvimento Institucional com ênfase na melhoria e implementação dos 

ambientes laboratoriais” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Entretanto, 

considerando que o projeto está em execução, possui vigência até 31/10/2020, e entregou resultados 

parciais, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta 7ª prestação de contas técnica parcial, apresentada 

à fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 23 de julho 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 23/07/2020

RELATÓRIO Nº RF 493/2020 - DPA/DFPA (11.07.02.03) 
(Nº do Documento: 3663) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 23/07/2020 09:38 )
GILMAR DOS SANTOS LIMA

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DPA/DFPA (11.07.02.03)

Matrícula: 2834280

 (Assinado digitalmente em 24/07/2020 10:46 )
JOSUÉ VITOR DE MEDEIROS JÚNIOR

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PROPLAN (11.07)

Matrícula: 1696802

 (Assinado digitalmente em 24/07/2020 15:30 )
LUIZ PEDRO DE ARAUJO
SUPERINTENDENTE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

INFRA (11.08)

Matrícula: 347088

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3663 2020 RELATÓRIO 23/07/2020 2fbb9f031a

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

