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Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 463 Período da ação 17/02/2020 – 03/04/2020 

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 Helaine Costa 

Telefone/e-mail (84) 3092-9200 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Desenvolvimento de métodos analíticos aplicados à caracterização de combustíveis. 

Número do projeto (SIPAC) 217/2016 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR 

Objeto 

Este Projeto tem como objetivo pesquisar e desenvolver metodologias analíticas para 
caracterização físico-química de combustíveis líquidos (gasolinas, óleo diesel, etanol 
hidratado) e misturas complexas de hidrocarbonetos, visando o monitoramento da 
qualidade destes de acordo com as normas da ANP, ampliando a capacidade de 
pesquisa instalada na área de qualidade de combustíveis automotivos. 

Número do contrato 5317/2016 Vigência 05/08/2016 a 30/07/2021 

Valor (R$) 
5.115.289,81 

Processo 

( x ) Submissão do projeto  

Nº 23077.042699/2016-62  
Origem do recurso 

ANP - Agência 

Nacional do Petróleo 

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.349-2 
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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, este Relatório 

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 

pessoas: 

Nome Instituição Função  Telefone/e-mail 

VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR UFRN Coordenador do 

projeto 

Valter.ufrn@gmail.com 

 

 
II – Considerações Iniciais 
 

 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 5317/2016, 

cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 05/08/2016 e 

publicado em 09/08/2016 no Diário Oficial da União nº 152, pág. 56. O valor total do projeto 

importa em R$ 5.115.289,81 . As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, as condições 

de repasse e pagamento, e prestação de contas. 

 Ademais, esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da 

PROPLAN, relativo à sua 4ª fiscalização abarcando o segundo semestre de 2019 até fevereiro 

de 2020. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o 

portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 

23077.042699/2016-62 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 5317.21.1416, 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 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. 

 
 
III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
( x ) Sim 
(    ) Não 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Para o período referenciado nesta fiscalização ainda não, mas 

períodos anteriores a este já foram analisados pela PROAD e estão registrados nos seus 
pareceres financeiro constantes no processo de prestação de contas nº processo nº 
23077.035368/2017-57.  

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi provocada pelo próprio fiscal, de modo que ele não 
recebeu nenhum parecer da PROAD concernente ao período contemplado. 

 

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; 
( x ) Sim 
(   ) Não 
 
5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
 
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Por favor, enviar relação discriminada dos equipamentos, 
acompanhados de seus respectivos números de tombamento, que foram obtidos por meio do 
projeto entre julho de 2019 até fevereiro de 2020) 
( x ) Sim 
(    ) Não 
(  ) Não se aplica 
NOTA DA COORDENÇÃO: A relação do material permanente e dos equipamentos segue em 
anexo: 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A apreciação acurada deste quesito é feita pela PROAD. Deste 
modo, o fiscal não se valeu dos documentos consolidados no processo de prestação de 
contas, oriundo dessa pró-reitoria, mas apenas da manifestação direta da coordenação do 
projeto no que diz respeito à aquisição e incorporação dos materiais permanentes já 
realizados.  
 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
( x ) Sim 
(   ) Não 
Horas/semana de utilização:    
Nota da Coordenação: laboratório de combustíveis e lubrificantes da UFRN. 
 
 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização:     
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6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;  
(   ) Sim 
( x  ) Não 
 
Nota da Coordenação: O material de consumo é adquirido com recursos do projeto.  

 
 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização:    

Nota da Coordenação: Uso comum de internet para pesquisa e envio de dados.  

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 

Nota da Coordenação: Na identificação do laboratório e nos trabalhos acadêmicos fruto do 

projeto. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados 
  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Se for o caso, informe e comprove todos os eventos realizados somente entre JULHO/2019 A FEVEREIRO DE 2020, 

mencionando: data, local e participantes. Forneça 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) 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 

NOTA DA COORDENAÇÃO: não se aplica ao projeto. 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução); 
 
ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL À COORDENAÇÃO: 

 De antemão é importante esclarecer que o valor apresentado na coluna da quantidade executada denominada “(a) NOS PERÍODOS ANTERIORES”, 
da tabela abaixo, é reflexo da última  fiscalização feita na qual ficou demonstrada a quantidade até então executada pelo projeto até JUNHO de 
2019. Dessa forma, pede-se à coordenação que primeiramente, pela circunstância exposta, INFORME a quantidade, mediante número INTEIRO, na 
coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao número de entregas executadas a partir de JULHO de 2019 até FEVEIRO/2020.  

 Por fim, atender, de forma ORGANIZADA, às solicitações de comprovações para cada meta. Como sugestão, a coordenação pode compartilhar 
pasta na nuvem (onedrive ou googledrive) com a documentação comprobatória para cada meta ou etapa específica. 

PS. O quadro abaixo já reflete os ajustes advindos do 2º termo aditivo firmado.  

Não há necessidade de anotar número decimal para expressar a execução parcial da meta, para tanto utilize apenas uma nota discorrendo o estágio 
atual dela... 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO/2019 a 

FEVEREIRO/2020 

SIGAP 262016 

(   ) Final – Último Período de Execução do projeto:  

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 

MEDIDA 

QUANTIDA

DE 

PROGRAM

ADA NO 

PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 

PERÍODOS 

ANTERIORES 

(até junho de 

2019) 

(b) NO 

PERÍODO 

(JULHO/2019 a 

FEVEREIRO/20

20)   

ACUMULADA 

(a+b) 

Meta 1: CARACTERIZAÇÃO 

FÍSICO-QUÍMICA DAS 

AMOSTRAS 

Estudo 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS 

AMOSTRAS DE COMBUSTÍVEIS E 

MISTURAS COMPLEXAS COLETADAS EM 

CAMPO OU PREPARADAS EM 

Relatório 

Técnico 
05 2* (“2,5”**) 01* (“0,5”)** 03 
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LABORATÓRIO 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01: 

 Tendo em vista que o fiscal anterior (Anderson Amorim) aferiu a consolidação de 02, dos 05, relatórios técnicos, pede-se que então, se 

essa for a realidade ao período referenciado nesta ação, que a coordenação comprove agora a consolidação de outros relatórios 

produzidos no período de JULHO/2019 a FEVEREIRO/2020. 
 
 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: estamos enviando o “Relatório caracterização físico-químico 3 em arquivo anexo, o qual foi 
desenvolvido neste período. 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: com o envio do relatório acima descrito a meta 1 cumpre efetivamente 03 dos 05 relatórios técnicos programados. O 

mesmo junto que todos os outros documentos comprobatórios fornecidos pela coordenação, para as demais metas do projeto, se encontram 
guardados na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN. 

 

Meta 2 -  PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE 

TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Estudo 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA 

TÉCNICA PIRÓLISE- CG/MSPARA A 

CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE 

COMBUSTÍVEIS E MISTURAS COMPLEXAS. 

Relatório 

Técnico 
02 00* (“0,7”) 01(“0,3”)** 01 

Estudo 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA 

TÉCNICA DE DESTILAÇÃO SIMULADA PARA 

CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE 

COMBUSTÍVEIS E MISTURAS COMPLEXAS 

Relatório 

Técnico 
02 00* (“0,7”)** 01*(“0,3”)** 01 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02: 

 Tendo em vista que o fiscal anterior (Anderson Amorim) registrou na sua última fiscalização acerca ainda do andamento das etapas 

desta meta 02, pede-se então que a coordenação comprove agora a relatórios já produzidos para cada uma das etapas, consoante as 

quantidades que serão anotadas na coluna “(b)”. 
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NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Estamos enviando o “Relatório Pirólise 1” e o “Relatório Destilação Simulada 1” em arquivos anexos, 
os quais foram desenvolvidos e concluídos neste período. 

  
 

Meta 3 - AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS. 
Avaliação 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA DOS 

RESULTADOS GERADOS PELO 

DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS 

ANALÍTICAS ESTUDADAS E DE SUAS 

METODOLOGIAS DESENVOLVIDAS. 

Programas 02 00* (“0,7”**) 01* (“0,3”)** 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03: 

 Idem a solicitação anterior, pede-se o envio das cópias do relatório de avaliação até o momento produzido pelo projeto. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Estamos enviando o “Relatório Avaliação contínua dos resultados 1” em arquivo anexo. 
 

 

* Números inteiros considerados pelo fiscal com base no que de fato foi materialmente evidenciado. 

**   Números decimais anotados pela coordenação do projeto.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 

 
9.1 – Resultados Esperados; 
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos 

indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão auferiu além daqueles já 

demonstrados na 1ª, 2ª e na 3ª fiscalização (Relatórios de fiscalização nº 251, nº350 e nº 403). 

Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 4945/2015, descreva no 

item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu. 

Conforme esses relatórios citados e as manifestações feitas pelo antigo fiscal (Anderson 

Amorim) o projeto já alcançou essa dimensão acadêmica programada. Todavia, nada impede 

que a coordenação continue demonstrando outros também alcançados no período referenciado 

para esta ação: JULHO/2019 a FEVEREIRO/2020. 

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

contrato supracitado.  

 
 
9.2 – Resultados Alcançados; 
 
NOTA DA COORDENAÇÃO - obtidos além do previsto inicialmente para o projeto: um artigo 

em periódico internacional e uma dissertação de mestrado (arquivos para comprovação em 
anexo) 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  -- 

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); 

-- 

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

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;  

 COMPARATIVE STUDY OF THE THERMO-CATALYTIC DEGRADATION OF 
WASTE FRYING AND PACHIRA AQUATICA AUBL. OIL IN THE PRESENCE 
OF MO/KIT-6 

01 

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; 

 DEGRADAÇÃO TERMOCATALÍTICA DE PEAD E PP UTILIZANDO AS 
ZEÓLITAS H-Y E H-BETA PARA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS - Josué Santiago de Almeida 

01 

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; 

-- 
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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); -- 

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); -- 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todos os resultados devidamente comprovados. Seus 

documentos encontram-se guardados na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN. 
Ademais, combinando com o que já foi aferido pelo antigo fiscal, reitera-se que de fato o 
projeto já atingiu e até superou a dimensão acadêmica esperada. 
 
 
 
 
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);  
 

Considero que o projeto está cumprindo suas metas físicas e acadêmicas 
adequadamente. Reitero o apoio decisivo que temos recebido da FUNPEC, PROPLAN e 
PROPESQ para a execução eficiente do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 

 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Registrando, primeiramente, os parabéns pelo projeto se mostrar tão profícuo a ponto de 
já ter cumprido e até superado sua dimensão acadêmica programada, cabe apenas 
recomendar que a coordenação persiga, sobretudo, o alcance pleno das metas, consoante 
suas quantidades ainda pendentes que foram observadas nesta fiscalização.   
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XII – Roteiro de Acompanhamento   – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 
Período de abrangência: de JULHO/2019 a FEVEREIRO/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 5317.21.1416 – contrato 5317/2016 relacionados às metas e aos 

resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o 
projeto “Desenvolvimento de métodos analíticos aplicados à caracterização de combustíveis.” 
ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física pactuada. No entanto, considerando que o 
referido contrato se encontra dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO 
dos produtos acadêmicos apresentados nesta 4ª fiscalização da PROPLAN. 

 

 
 
 

Natal/RN, 03 de abril 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 e Coordenação 
Geral ratifica o relatório e o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para 

prosseguimento do processo de prestação de contas. 
 
 
 
 

 

                                                     
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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