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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Senhor Chefe,

Em atendimento à determinações contidas nas Ordens de Serviço nº 201205263 e nº 201211878,
apresentamos os resultados  dos exames realizados para  aferir  a  regularidade do  relacionamento
existente  entre  a  UFRN e  a  SIG  -  SOFTWARE  & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO  LTDA(13.406.686/0001-97),  objetivando  verificar  a  pertinência  de  notícia
veiculada  na  internet,  que  apontou  indícios  de  favorecimento  e/ou  conflito  de  interesse  na
celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011, que licenciou a outorga dos direitos de uso e
exploração  dos  sistemas  SIPAC,  SIGAA,  SIGRH,  SIGPP,  SIGED,SIGAdmin  e  Arq_SIG,  de
propriedade intelectual da UFRN; como também os resultados dos exames realizados para verificar
a motivação e regularidade do processo seletivo de empresas para incubação do Edital NATA nº
01/2011, que fundamentou a avaliação da capacidade econômico-financeira desta empresa para a
celebração do contrato citado.

I – ESCOPO DO TRABALHO
2. Os trabalhos foram realizados na sede da UFRN em Natal, nos períodos de 08/08 a 23/08/2012,
23/10 a 14/11/2012 e 30/01 a 07/02/2013, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis
ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames.

3. Os  trabalhos  de  auditoria  foram  realizados  mediante  análise  dos  Processos  nº
23077.008714/2011-39, 23077.021311/2011-85 e 23077.037971/2012-69.

II - RESULTADO DOS EXAMES

1 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

1.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS

1.1.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 012

Indícios de simulação na formalização do processo que fundamentou o Contrato de Licenciamento
nº 01/2011.

O Contrato de Licenciamento nº 01/2011, celebrado entre a UFRN e a SIG Software e Consultoria
em Tecnologia da Informação Ltda., em 25 de maio de 2011, visava ao licenciamento para outorga
de direito de uso e de exploração, em caráter não exclusivo, dos seguintes sistemas desenvolvidos
na UFRN para utilização e exploração pela licenciada por prazo determinado:

- SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos;

- SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas;

- SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos;

- SIGPP - Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos;

- SIGED - Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos;

- Arq_SIG – Arquitetura de Software dos sistemas SIG; e

- Projetos e componentes relacionados ou dependentes dos sistemas acima listados.



A  fundamentação  legal  e  motivação  deste  contrato  foram  formalizados  nos  processos  nº
23077.008714/2011-39 e 23077.021311/2011-85.

1) Da análise das peças que compõem os processos citados, verificou-se que:

1.1) O Processo administrativo nº 23077.008714/2011-39, classificado como secreto, contém todas
as folhas numeradas sem rubrica e constam documentos nas folhas 02 a 06, conforme segue:

- folha 02: solicitação de G.A.F.L. ao reitor J. I.  R., de cessão em caráter de cotitularidade dos
sistemas SIPAC, SIGAA, SIPRH, SIGPP, SIGAdmim e SIGED, emitido em 28/02/2011;

-  folha  03  a  06:  parecer  como “registro  histórico do  processo de criação  dos  sistemas SIPAC,
SIGAA,  SIGRH e  os  demais  correlacionados”,  emitido  em 28/02/2011,  assinado  por  A.F.R.N.
(Superintendente de informática) e P.R.B.B. (Superintendente Substituto de informática); e

- não há análise do pleito encaminhado, nem encerramento do processo.

1.2) O Processo nº 23077.021311/2011-85 contém todas as folhas numeradas sem rubrica e constam
documentos nas folhas 02 a 56, conforme segue:

Folha Descrição
Data  do
documento

02, 03 Requerimento de G.A.F.L., solicitando contrato de licenciamento. 10/03/2011

04 Requerimento de R.G.F.L., solicitando contrato de licenciamento 11/03/2011

05,  06,  07,
08, 09

Contrato social de constituição da empresa SIG datado em 14/03/2011 14/03/2011

10 Parecer da Superintendência de Informática 25/04/2011

11 Comprovante do CNPJ 29/03/2011

12 Comprovante de inscrição na Secretaria Municipal de Tributação 06/04/2011

13 Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal 09/05/2011

14
Certidão Conjunta Negativa de débitos dos tributos federais e dívida
ativa da União

09/05/2011

15, 16, 17 Currículo de R.G.F.L. 05/05/2011

18,  19,  20,
21,  22,  23,
24

Currículo de G.A.F.L. 05/05/2011

25,  26,  27,
28

Minuta do contrato NA

29 Despacho da Chefe de Gabinete para o NIT - PROPESQ 28/02/2011

30 Parecer do NIT, ad referendum - tendo sido aprovado em 29/03/2011 18/03/2011

31
Resumo  da  ata  da  2ª  reunião  da  Comissão  de  Inovação  e
Empreendedorismo

29/03/2011

32 Cópia da Folha de comparecimento à 2ª reunião 29/03/2011



33 Encaminhamento do NIT 30/03/2011

34
Encaminhamento  do  PROPLAN  para  PROAD  para  parecer  sobre
capacidade técnica e econômico-financeira

05/04/2010

35, 36 Parecer emitido pelo pró-reitor da PROAD Sem data

37
Justificativa para contratação por dispensa de licitação, emitido pelo
pró-reitor de Planejamento, que cita Parecer emitido pelo pró-reitor da
PROAD

11/04/2011

38, 39, 40
Nota técnica emitida pela PROPLAN, com assinatura do Pró-reitor de
Planejamento e Coordenação Geral da UFRN

02/05/2011

41
Despacho  do  Setor  de  Convênios/PROPLAN  para  a  Procuradoria
Jurídica

02/05/2011

42,  43,  44,
45, 46, 47

Parecer da assessoria jurídica nº 42/2011 04/05/2011

48,  49,  50,
51,  52,  53,
54, 55

Duas vias do contrato nº 01/2011 25/05/2011

56 Publicação no Diário Oficial da União 27/05/2011

Constatou-se que os seguintes documentos do processo nº 23077.021311/2011-85 informam em seu
teor que estão vinculados ao processo nº 23077.008714/2011-39, o que constitui indício de que
foram utilizados para compor o primeiro processo citado:

- Parecer da Superintendência de Informática (folha 10) informa que “visando compor o processo de
licenciamento dos sistemas, no âmbito do processo nº 23077.008714/2011-39”;

-  Parecer  do  Núcleo  de  Inovação  Tecnológica  (folha  30)  informa  que  “O  Processo  nº
23077.008714/2011-39...”;

- Despacho do NIT (folha 33) informa “O processo nº 8714/2011-39, interessado G.A.F.L., assunto:
Contrato  de  Parceria,  foi  dado  parecer  favorável  e  aprovado  pela  Comissão  de  Inovação  e
Empreendedorismo no dia 29/03/2011”;

-  Justificativa  para  contratação  por  Dispensa  de  Licitação  consta  do  cabeçalho  introdutório
“Processo nº 23077.008714/ 2011-39” (folha 37);

- Nota técnica emitida pela PROPLAN consta do cabeçalho introdutório “Processo Administrativo
nº 23077.008714/ 2011-39” (folha 38);

-  Parecer  jurídico  nº  42/2011  consta  do  cabeçalho  introdutório  “Processo  Administrativo  nº
23077.008714/ 2011-39” (folha 42); e

- preâmbulo do contrato de licenciamento nº 01/2011 – UFRN cita o processo administrativo nº
23077.008714/2011-39.

2) Da  análise  da  cronologia  dos  documentos  inseridos  no  processo  administrativo  nº
23077.021311/2011-85, foram constatadas  as divergências  entre a data  de emissão e/ou teor  do
documento e o momento de inclusão dos documentos no processo, conforme segue:

- na capa do processo consta que o cadastramento no SIPAC ocorreu em 11/03/2011 e nome e CNPJ
do interessado (SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA. – CNPJ: 13.406.686/0001-67), porém o registro da empresa na junta comercial ocorreu em
data posterior (22/03/2011), bem como o cadastramento no CNPJ (22/03/2011);



- na folha 04 do processo consta o requerimento para licença de uso e exploração dos sistemas SIG,
assinado por R.G.F.L. em 11/03/2011, que cita a razão social e CNPJ da empresa, porém o nº do
CNPJ só existiria no cadastramento que ocorreu em 22/03/2011, mesma data de registro da empresa
na junta comercial;

-  na  folha  10  do  processo  consta  Parecer  da  Superintendência  de  Informática  emitido  em
25/04/2011,  porém  nas  folhas  11  e  12  constam  documentos  emitidos  em  datas  anteriores
(29/03/2011 e 06/04/2011);

- nas folhas 13 e 14 constam as certidões negativas de débitos municipais e federais emitidas em
09/05/2011,  porém  nas  folhas  15  a  47  constam  documentos  emitidos  em  datas  anteriores
(28/02/2011 a 05/05/2011);

- nas folhas 15 a 24 constam os currículos de G.A.F.L. e R.G.F.L., emitidos em 05/05/2011, porém
nas folhas 25 a 47 constam documentos emitidos de 28/02/2011 a 04/05/2011;

- nas folhas 38 a 40 consta o parecer técnico, emitido em 02/05/2011 pelo Setor de Convênios e
assinado  pelo  Pró-reitor  de  Planejamento,  que  informa  que  “constam  os  documentos  que
comprovam a regularidade jurídica e fiscal da licenciada”, porém as certidões de regularidade com
as fazendas municipal e federal apenas foram emitidas em 09/05/2011 - data posterior à emissão
desse parecer; e

- nas folhas 42 a 47 consta o Parecer da Procuradoria Jurídica, emitido em 04/05/2011, que informa
que "consta nos autos o ato constitutivo registrado junto à Junta Comercial do RN e as certidões de
regularidade  fiscal  da  empresa  a  ser  caracterizada  como  Licenciada",  porém  as  certidões  de
regularidade com as fazendas  municipal e  federal apenas  foram emitidas  em 09/05/2011 -  data
posterior à emissão desse parecer.

Cite-se por oportuno, que na folha 34 consta documento datado em 05/04/2010, ano anterior ao
início do processo, e que portanto, pode ser considerado erro de digitação do último algarismo do
exercício.

Da  análise  do  conjunto  de  inconsistências  existentes  no  processo  administrativo  nº
23077.021311/2011-85, referentes à existência de documentos que citam outro processo e relativos
à cronologia e teor dos documentos neste, conclui-se pela impossibilidade fática do processo ter
transcorrido conforme se apresentam os autos, o que indica que este foi simulado, e que portanto,
não se presta a fundamentar contrato de licenciamento válido.

Por  meio  da S.A nº  201202563/011 (item 1),  foram solicitadas  justificativas  para  as  seguintes
divergências  entre  a  data  de  emissão  e/ou  teor  do  documento  e  o  momento  de  inclusão  dos
documentos no processo nº 23077.021311/2011-85, tendo sido alegado pela UFRN, por meio do
Ofício nº 132/13-R, de 05 de março de 2013, que:

- Item a: Quanto à existência do nº do CNPJ no requerimento para licença de uso e exploração dos
sistemas SIG, assinado por R.G.F.L. em 11/03/2011, embora o cadastramento do CNPJ só tenha
ocorrido posteriormente em 22/03/2011, mesma data de registro da empresa na junta comercial (fl.
04 do processo), a Unidade alegou que:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que não há coincidência no tempo entre a obtenção de um
CNPJ, o nascimento de uma Pessoa Jurídica, e o cadastro de uma pessoa jurídica no fisco. O
problema é  facilmente  compreensível  quando se  observa que é  possível  ter  CNPJ sem ser
pessoa jurídica e ser pessoa jurídica sem ainda ter CNPJ. O caso da UFRN é pedagógico nesse
sentido,  pois  a  pessoa  jurídica  UFRN  surgiu  com  a  lei  de  criação  e,  na  ocasião  de  seu
nascimento,  não  tinha  CNPJ  ou  sua  antiga  denominação  CGC.  Por  outro  lado,  Centros
Acadêmicos e Hospitais, órgãos internos da Pessoa Jurídica UFRN, possuem CNPJ sem serem
pessoas jurídicas”.

- Item b: Quanto à existência de Parecer da Superintendência de Informática emitido em 25/04/2011
na folha 10 do processo, enquanto que nas folhas 11 e 12 constam documentos emitidos em datas
anteriores, respectivamente em 29/03/2011 e 06/04/2011;

“À folha 10 do processo consta um parecer emitido pelo Superintendente de Informática sobre
a participação da Sra. R.G.F.L. no desenvolvimento dos sistemas para que a Pró-Reitoria de
Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN) pudesse avaliar a relevância técnica de sua
participação na criação dos sistemas objeto do licenciamento. Este documento adicional, cuja
juntada  aos  autos  não  era  obrigatória,  decorreu  do  entendimento  da  necessidade  de  se
aperfeiçoar cada vez a mais a instrução do processo, sem mais preocupações com questões de
data dos documentos. Para sua anexação foi observada, portanto, somente a similaridade de
conteúdo das informações. Dessa forma, não há relação entre a data deste parecer com a data
dos  demais  documentos  citados  nas  páginas  11  e  12,  que  se  referem  a  documentos  de
regularidade jurídica da empresa.”



Itens c, d, e – Quanto às inconsistências relatadas nos itens “c”, “d” e “e”:

- item c: nas folhas 13 e 14 constam as certidões negativas de débitos municipais e federais emitidas
em  09/05/2011,  porém  nas  folhas  15  a  47  constam  documentos  emitidos  em datas  anteriores
(28/02/2011 a 05/05/2011);

- item d: nas folhas 15 a 24 constam os currículos de G.A.F.L. e R.G.F.L., emitidos em 05/05/2011,
porém nas folhas 25 a 47 constam documentos emitidos de 28/02/2011 a 04/05/2011; e

-  item  e:  nas  folhas  38  a  40  consta  o  parecer  técnico,  emitido  em 02/05/2011  pelo  Setor  de
Convênios e assinado pelo Pró-reitor de Planejamento, que informa que “constam os documentos
que comprovam a regularidade jurídica e fiscal da licenciada”, porém as certidões de regularidade
com as  fazendas  municipal  e  federal  apenas  foram emitidas  em 09/05/2011 -  data  posterior  à
emissão desse parecer.

“A PROPLAN emitiu Nota Técnica após verificar a presença da situação cadastral da Empresa
interessada e a Consulta Contribuinte na SEMUT/RN, respectivamente às folhas 11 e 12. No
entanto,  posteriormente,  constatou  a  necessidade  de  aperfeiçoamento  documental  antes  da
assinatura do instrumento jurídico, tendo assim procedido e, por critério de conteúdo, anexado
as demais certidões juntamente às inicialmente acostadas, além de ter anexado os currículos
dos sócios como forma de aprimorar a instrução processual antes da celebração.”

-  item f: Quanto à existência  de Parecer  da Procuradoria  Jurídica,  emitido em 04/05/2011, que
informa que "consta nos autos o ato constitutivo registrado junto à Junta Comercial do RN e as
certidões  de  regularidade  fiscal  da  empresa  a  ser  caracterizada  como  Licenciada",  embora  as
certidões de regularidade com as fazendas municipal e federal tenham sido emitidas em 09/05/2011
- data posterior à emissão desse parecer.

“O  item  do  parecer  jurídico,  cujo  teor  informa  que  “consta  nos  autos  o  ato  constitutivo
registrado junto à Junta Comercial do RN e as certidões de regularidade fiscal da empresa a ser
caracterizada  como  Licenciada”,  lastreou-se  em duas  certidões  com datas  anteriores  à  sua
emissão  e  na  manifestação  técnica  conclusiva  proferida  pela  PROPLAN  através  de  Nota
Técnica.

Em que pese essas imprecisões de natureza meramente formal, não se pode deixar de reconhecer
que, no seu conjunto, todos os documentos autuados revelam inequivocamente o zelo institucional
visando à defesa do interesse público e a realização de um contrato em estrita observância aos
preceitos reguladores da administração pública. Cumpre lembrar que a data de assinatura do Reitor
foi posterior à formalização final do processo sob auditoria.”

As alegações apresentadas pela Unidade não afastam as ilegalidades apontadas, tendo em vista que:

1) Item 1.a da S.A 201205263/011

A alegação da Unidade não responde ao que foi questionado, conforme se verifica no teor do item
1.a da S.A 201205263/011 abaixo transcrita, uma vez que o cerne da ilegalidade é o fato de constar,
no requerimento realizado em 11 de março de 2011, o nº de CNPJ que ainda não havia sido criado
na data, pois o cadastramento apenas ocorreu em 22 de março de 2011 – portanto, onze dias após
requerimento  de  R.G.F.L.  -   o  que  demonstra  impossibilidade  fática  do  documento  ter  sido
produzido e anexado aos autos na data indicada (11/03/2011).

“1) Justificar a ocorrência  das seguintes divergências  entre a data de emissão e/ou teor  do
documento e o momento de inclusão dos documentos no processo nº 23077.021311/2011-85:

a) na folha 04 do processo consta o requerimento para licença de uso e exploração dos sistemas
SIG, assinado por R.G.F.L. em 11/03/2011, no qual consta a razão social e CNPJ da empresa;
porém o nº do CNPJ só passou a existir no dia do cadastramento junto à Receita Federal, que
ocorreu em 22/03/2011, mesma data de registro da empresa na junta comercial;”

2) Item 1.b da S.A 201205263/011

As  justificativas  da  Unidade  apresentam  duas  alegações  quanto  à  ilegalidade  tratada,  que
comentaremos separadamente:

- Da desnecessidade do documento que trata da participação da Sra. R.G.F.L. no desenvolvimento
dos sistemas



Em que pese a Lei nº 8.666/93 não exigir que a capacidade técnica seja demonstrada para todos os
sócios  da  empresa,  evidenciamos  que  a  alegação  ora  apresentada  diverge  do  entendimento  da
Unidade, exarado no parecer da PROAD (folhas 35 e 36 do processo nº 23077.021311/2011-85),
que fundamentou a avaliação da capacidade técnica e capacidade econômico-financeira da empresa,
e considerou o conhecimento dos sócios como elemento fundamental de sua avaliação, conforme se
depreende no teor do trecho transcrito:

            “(...)

Ou seja, no contexto do Direito Empresarial, as empresas incubadas receberiam a classificação
de “empresas de pessoas”, pois seu capital societário é fundado no conhecimento técnico e
científico das pessoas. Assim, dentro dessa perspectiva, quando a UFRN apóia incubar uma
empresa cujo objeto  societário é  a  exploração de bem ou  serviço produzido no  âmbito da
instituição, o ‘atestado de capacitação técnica’ a ser fornecido pela empresa a ser incubada deve
se fundar, não nos critérios de natureza material previstos nos arts. 30 e 31 da lei de licitações,
apropriadas  para  as  chamadas  ‘empresas  de  capital’,  e  sim  para  os  aspectos  subjetivos
relativos à capacidade técnica, fundada no conhecimento dos sócios da empresa incubada.

 Este  é  o  enquadramento  que  entendemos  apropriado para  a  aferição  da  capacidade
técnica  da  empresa  SIG  SOFTWARE  E  CONSULTORIA  EM  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA.” (grifos nossos).

- Da oportunidade da anexação do documento

O cerne da alegação da Unidade é que o documento foi anexado “sem mais preocupações com
questões de data dos documentos”, tendo sido considerada “apenas a similaridade do conteúdo das
informações”.

A alegação não afasta a ilegalidade da conduta, uma vez que o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 prevê
que os documentos serão oportunamente juntados ao processo administrativo, o que combinado
com a numeração e rubrica das folhas, garante a fidedignidade dos documentos e a confiabilidade
do processo.

Desta forma, verifica-se que a oportunidade da anexação de documentos ao processo não constitui
mera formalidade e que a existência de documentos inseridos em função de critérios ilegais, como a
similaridade de conteúdo, evidencia que o processo não foi regularmente organizado e não se presta
a fundamentar contrato válido.

3) Item 1.c, 1.d e 1.e da S.A 201205263/011

A justificativa apresentada pela Entidade fundamenta-se nas seguintes alegações:

-  itens  “c”  e  ‘d”  –  os  documentos  foram  anexados  ao  processo  em função  de  seu  conteúdo,
independente da data de sua realização; e

- Item “e”: foram produzidas duas Notas Técnicas – a primeira antes da existência das certidões de
regularidade  fiscal,  que  foi  irregularmente  substituída  pela  segunda  Nota  Técnica,  antes  da
celebração do contrato, em função da necessidade de “aperfeiçoamento documental”.

Quanto às alegações para os itens “c” e “d”, verifica-se que a mesma justificativa foi apresentada
para o item “b”, quando foi avaliada a pertinência da alegação quanto à oportunidade da anexação.

Quanto à irregularidade descrita no item “e”, deve-se inicialmente registrar que a substituição de
documentos  do  processo,  mesmo que  antes  da  assinatura  do  contrato,  constitui  por  si  só  uma
ilegalidade, uma vez que o encadeamento dos documentos necessários em uma contratação forma o
conjunto de elementos suficientes para a formação de juízo quanto à conveniência, oportunidade e
legalidade de uma contratação, com razoável grau de certeza acerca da prevalência do interesse
público. Na situação em comento, em que a Unidade reconhece que documentos foram substituídos
irregularmente e que o processo constitui um simples ajuntamento de documentos, todo o processo
fica maculado, uma vez que não reflete as etapas necessárias de formação de juízo de um processo
regularmente realizado e formalizado.

A  despeito  da  ilegalidade  acima  comentada,  merecem ser  comentadas  as  alegações  acerca  da
realização de duas notas técnicas, embora não existam elementos probatórios de que a primeira Nota
Técnica tenha sido produzida.

Verificou-se que a suposta segunda Nota Técnica, que consta das folhas 38 a 40 do processo nº
23077.021311/2011-85, cita em seu parágrafo inicial que “tem por escopo verificar a existência de
componentes  essenciais  à  celebração  de  Contrato  de  Licenciamento”;  uma vez  que  a  Unidade
afirma que a substituição foi decorrente da “a necessidade de aperfeiçoamento documental” deve-se
considerar que a suposta primeira Nota Técnica possuía a mesma finalidade. Sendo assim, num



processo  regularmente  realizado  e  formalizado,  este  documento  deveria  congregar  todos  os
elementos necessários para a formação de juízo à vista dos documentos produzidos e anexados no
processo administrativo,  o que inclui  o documento intitulado “Justificativa para contratação por
dispensa de licitação”, constante da folha 37 do processo citado, assinado em 11 de abril de 2011
pelo Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral, do qual se extrai trecho:

“Justifica-se  a contratação da empresa interessada com base no Artigo 24, XXV da Lei nº
8.666/93, c/c o Artigo 6º, § 2º da Lei nº 10.973/04 e Artigo 7º, caput e § 6º do Decreto nº
5.563/05, tendo em vista a comprovação da regularidade jurídica e fiscal da contratada,
assim como, também, sua qualificação técnica e econômico-financeira, em conformidade com
o Parecer Técnico emitido pelo Pró-Reitor de Administração desta ICT.” (grifos nossos)

Logo,  verifica-se  que também em 11 de abril  de  2011,  cerca de 28 dias antes  da emissão das
certidões  de  regularidade  com  as  fazendas  municipal  e  federal,  o  Pró-reitor  de  Planejamento
afirmou existir comprovação da  regularidade fiscal. Desta forma, não há como prosperar a alegação
da Entidade de que a segunda Nota Técnica produzida teria sido realizada à vista dos documentos
necessários de regularidade fiscal, e que a data da Nota Técnica citada seria apenas erro por ter sido
corrigida em função de outra pré-existente.

Deve-se  por  oportuno  registrar  que  o  documento  intitulado  “Justificativa  para  contratação  por
dispensa de licitação” (folha 37 do processo nº 23077.021311/2011-85) está ratificado pelo então
Reitor da UFRN, porém não há data da ratificação.

4) Item 1.f da S.A 201205263/011

A Entidade justifica que o Parecer Jurídico “lastreou-se em duas certidões com datas anteriores à
sua  emissão  e  na  manifestação  técnica  conclusiva  proferida  pela  PROPLAN  através  de  Nota
Técnica”, porém tal alegação apresenta incoerências, conforme explanado a seguir:

- Da existência de certidões de regularidade fiscal expedidas antes de 04/05/2011

A  alegação  da  Unidade  de  que  o  Parecer  Jurídico  foi  produzido  à  vista  de  documentos
comprobatórios de regularidade fiscal existentes em 04/05/2011 (data de emissão do citado parecer)
traz em si uma contradição, uma vez que o parecer afirma que “consta nos autos (...) as certidões de
regularidade fiscal da empresa a ser caracterizada como Licenciada”, e nos autos apenas existem as
certidões de regularidade fiscal emitidas em 09/05/2011.

Uma vez que não foram apresentados documentos comprobatórios de regularidade fiscal expedidos
até  04/05/2011,  e  que  não  constam nos  autos  tais  documentos,  conclui-se  que  a  afirmação  do
Parecer Jurídico não foi produzida à vista dos elementos necessários para a sua realização.

- Da manifestação técnica proferida pela PROPLAN através de Nota Técnica

A despeito da inexistência de documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa em
04/05/2011, merece comentário a afirmação de que o Parecer foi também lastreado pelo conteúdo
da Nota Técnica emitida pela PROPLAN.

Considerando que a Unidade alega que foram produzidas duas notas técnicas pela PROPLAN, em
resposta ao item 1.d da S.A 201205263/011;

Considerando que a  suposta  primeira  Nota  Técnica da PROPLAN, emitida  em 02/05/2011,  foi
produzida apenas à vista dos documentos de capacidade jurídica da empresa;

Considerando que o Parecer Jurídico foi emitido em 04/05/2011 à vista dos elementos dos autos;

Considerando  que  a  suposta  segunda  Nota  Técnica  da  PROPLAN  só  pode  ser  emitida  após
09/05/2011 – data de expedição das certidões de regularidade fiscal;

Conclui-se que o Parecer Jurídico foi emitido com fundamento em Nota Técnica que apresentava
“necessidade  de  aperfeiçoamento  documental”,  que  foi  substituída  de  maneira  irregular
posteriormente à realização do Parecer citado; e portanto, a Nota Técnica existente nas folha 38 a 40
do processo não serviu de fundamento para o Parecer. Tal conclusão demonstra a fragilidade do
processo, em que não é possível atestar que os documentos que o compõe de fato serviram de
fundamento para os atos administrativos relacionados, uma vez que a própria Unidade reconhece
que os documentos foram agrupados conforme similaridade.

Por  último,  deve-se  registrar  a  alegação  final  da  Entidade  que  entende  que  as  irregularidades
tratadas  constituem apenas  “imprecisões  de  natureza  meramente  formal”  e  que  os  documentos
autuados no processo revelam a defesa do interesse público e a regularidade do contrato celebrado.
Porém, discordamos do entendimento da UFRN, tendo em vista que as impropriedades de natureza
formal  são  definidas  como  erros  pontuais  que  não  tem  desdobramentos  que  impactem  a
fundamentação de uma contratação, e geralmente são causados por atos involuntários ou omissões,



que  não  comprometem  a  avaliação  da  oportunidade,  conveniência  e  prevalência  do  interesse
público.

No caso concreto, se verifica que as irregularidades apontadas não podem ser consideradas erros
pontuais,  devido à quantidade e natureza das divergências entre a data de emissão e/ou teor do
documento e o momento de inclusão dos documentos no processo nº 23077.021311/2011-85.

Também  não  é  possível  afirmar  que  as  ilegalidades  tratadas  não  tragam  desdobramentos  que
impactam  a  fundamentação  da  contratação,  dado  que  a  Unidade  afirmou  em  sua  justificativa,
constante  do  Ofício  nº  132/13-R,  que  agrupou  por  similaridade  os  documentos  e  substituiu
irregularmente a Nota Técnica da PROPLAN, comprometendo a confiabilidade do processo e a
fidedignidade e validade dos documentos.

Igualmente não é admissível supor que se trata de atos involuntários ou omissões, haja vista que há
indícios  de  que  os  documentos  que  compunham  o  processo  nº  23077.008714/2011-39  foram
utilizados para compor o processo nº 23077.021311/2011-85, que pretendeu revestir de legalidade a
celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011; como também não podem ser consideradas
involuntárias, a sistemática de anexação de documentos por similaridade ou a substituição irregular
de documento no processo nº 23077.021311/2011-85.

Do mesmo modo,  não  é  possível  afirmar  que as  ilegalidades  constatadas  não  comprometam a
avaliação  da  oportunidade,  conveniência  e  prevalência  do  interesse  público  na  contratação;  ao
contrário, a negligência quanto às formalidades necessárias na fundamentação de um processo que
deve conter os elementos necessários para a formação de juízo, indicam que o juízo referente à
pertinência da celebração do contrato com a empresa do dirigente foi formado independente da
existência de elementos necessários à sua formação.

Desta forma, conclui-se que as irregularidades tratadas não podem ser consideradas de natureza
meramente formal, e indicam que houve tratamento privilegiado à empresa do dirigente.

CAUSA:

A concessão de tratamento privilegiado à empresa de ocupante de cargo comissionado da UFRN,
caracterizada  pela  inobservância  das  formalidades  necessárias  na  fundamentação  do  processo
administrativo vinculado ao Contrato de Licenciamento nº 01/2011, é decorrente da ausência de
separação

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“I – ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

1.1.1.1  CONSTATAÇÃO 002 –  Indícios  de simulação na  formalização  do  processo  que
fundamentou o Contrato de Licenciamento nº 01/2011.

1.         Discordamos, veementemente, da alegação de que o ato administrativo, visando ao
licenciamento para outorga de direito de uso e de exploração, em caráter não exclusivo, dos
Sistemas  de  Informações  Gerenciais  desenvolvidos  na  UFRN,  tenha  sido  simulado,  pelas
razões que expomos a seguir.

2.          Inicialmente, cabe esclarecer o que significa simulação de atos administrativos para,
em seguida, apresentarmos as razões de justificativa sobre as alegações contidas no relatório de
auditoria. O Vocabulário Jurídico, v. IV, elaborado por De Plácido e Silva, pág. 235, 1987,
assim descreve o termo simulação:

Do latim simulatio, de simulare (usar fingimento, usar artifício), a simulação é o artifício ou
o fingimento na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar
ou de mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui.

Simulação, pois é o disfarce, o simulacro, a imitação, a aparência, o arremedo, ou qualquer
prática que se afasta da realidade ou da verdade, no desejo de mostrar ou de fazer crer coisa
diversa (...).

A simulação resulta do fingimento para aparentar a realidade de uma intenção que não é a
verdadeira, e que se disfarça por esse fingimento. (...)



No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente
ou com fingimento,  para esconder  a  real  intenção ou para a subversão  da  verdade.  Na
simulação,  pois,  visam  sempre  os  simuladores  a  fins  ocultos  para  engano  e  prejuízo  a
terceiros.

Praticamente, a simulação resulta da substituição de um ato jurídico por outro, ou da prática
de um ato sob a aparência de um outro, como com a alteração de seu conteúdo ou de sua
data, para esconder a realidade do que se pretende. (...)

No  entanto,  a  simulação  somente  se  converte  em vício  ou  defeito  jurídico,  que  afeta  a
validade do contrato, quando houver intenção de prejudicar terceiros, ou de violar a lei (Arg.
a contrário do art. 103 do Código Civil). Assim, somente a fraude atribuirá à simulação o
caráter de vício suficiente para anular o ato simulado. E, nestas circunstâncias, os terceiros
prejudicados poderão demandar a nulidade dele.

Neste particular, Já SILVA PEREIRA, no Repertório das Ordenações (t. 4º, pág. 666), ensina
que, “para se incorrer na pena de simulação, devem intervir não somente o dolo como a
fraude com prejuízo de terceiro, não sendo punível a simulação em que tais predicados não
existam”.

Aliás,  perante  o  Direito  Romano  já  era  princípio  assente  que,  quando  as  partes,
voluntariamente ou por erro, dão a um ato uma qualificação supondo condições que não se
acham reunidas na espécie, o ato não será menos válido ou eficaz, desde que a intenção das
partes seja suscetível de ser realizada. Somente quando a simulação era praticada in fraudem
legis, não se aplica a regra (cfr. MAYNZ, Droit Romain, vol. 1º, pág. 468).

(grifos acrescentados).

3.         Analisando o caso concreto, à luz dos ensinamentos acima expostos, observa-se que os
atos administrativos contidos nos processos 23077.021311/2011-85 e 23077.008714/2011-39
são todos verídicos e não objetivam esconder a real intenção ou a realidade do que se pretende
perpetrar. Não houve dolo, fraude, engano ou prejuízo a terceiros para que seja atribuído vício
aos atos ou torná-los inválidos.

4.         Após leitura atenta do Relatório Preliminar de Auditoria, verificamos que os serviços
administrativos da Universidade podem ter cometido algum equívoco em relação à autuação
adequada  dos  processos,  bem  como  alguns  documentos  podem  não  ter  seguido  a  ordem
cronológica. Mas, isso não significa simulação, pois não houve ação intencional no sentido de
esconder  o  conteúdo  expresso  nos  documentos.  Teria,  sim,  havido  simulação,  se  esses
equívocos, de alguma forma, fossem escondidos para dar uma aparência que os documentos
não possuíam.

5.         Tão clara foi a intenção do gestor em mostrar a verdade do que se pretendia com o ato
administrativo que os documentos apensados aos processos revelaram à equipe de auditoria da
CGU  a  essência  do  conteúdo  e  algumas  imprecisões  na  organização  segundo  a  ordem
cronológica.

6.         Se, porventura, tivesse havido má fé ou dolo, a verdade estaria oculta e os equívocos
não teria sido revelados facilmente, de forma pormenorizada, somente inspecionando os autos,
conforme  mostra  o  relatório  de  auditoria.  teria  sido  necessário  recorrer  a  procedimentos
alternativos  de  investigação  para  concluir  que  teria  havido  simulação  absoluta  ou
fraudulenta.[1]

7.       A equipe de auditoria fez excelente trabalho no qual mostra pequenos equívocos formais
na autuação e na tramitação de processos dessa natureza e, sobretudo, nos ensina, de forma
pedagógica, como proceder em atos similares no futuro, mas, não encontrou nenhum indício de
simulação ilícita. 

8.     Ademais, o contrato administrativo somente foi assinado em 25/05/2011, 21 dias após a
emissão  do  parecer  jurídico  de  04/05/2011  e  publicado,  tempestivamente,  no  DOU  em
27/05/2011, 2 dias depois. Assim, observa-se que todos os documentos previstos em lei foram
juntados  ao  processo,  bem como foi  verificada  a  devida  autenticidade desses  documentos.
Logo, não há contrato fictício ou fingimento de contrato que torne o ato nulo. Ademais, as
pequenas imprecisões de forma evidenciada na auditoria da CGU não contém materialidade
que,  por  si  só,  sejam  capazes  de  acarretar  qualquer  lesão  ao  interesse  público,  estejam
inquinadas  de  ilegalidade,  nem  tampouco  passíveis  de  causar  prejuízo  a  terceiros,  sendo,
portanto, sanáveis pela administração a qualquer tempo, conforme regra expressa no art. 55 da
lei 9.784/1999, in verbis:

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem  prejuízo  a  terceiros,  os  atos  que  apresentarem  defeitos  sanáveis  poderão  ser



convalidados pela própria Administração.

9. Além da forma de autuação do processo administrativo, a sua essência ou substância,
também,  não  foi  simulada,  visto  que,  por  analogia,  os  regramentos  contidos  no  §1º  e
respectivos incisos,  do art.  167, do Código Civil  Brasileiro,  a seguir  transcritos, não foram
desrespeitados, afastando qualquer indício de simulação de forma e de substância:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -  aparentarem conferir ou transmitir  direitos a pessoas diversas daquelas às  quais
realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

II. FUNÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

10. Valendo-se  dos  ensinamentos  de  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro,  in:  Direito
Administrativo, 18ª ed., 2005, p. 543-544, o processo administrativo tem os seguintes sentidos:

1. num primeiro sentido, designa o conjunto de papeis e documentos organizados numa
pasta e referentes a um dado assunto de interesse do funcionário ou da administração;

2. é  ainda usado como sinônimo de processo disciplinar,  pelo qual  se  apuram as
infrações administrativas e se punem os infratores; nesse sentido é empregado no artigo
41, §1º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998, quando diz que o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial  transitada  em  julgado,  mediante  processo  administrativo  em  que  lhe  seja
assegurada  ampla  defesa  ou  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;

3. em sentido mais amplo, designa o conjunto de atos coordenados para a solução de
uma controvérsia no âmbito administrativo;

4. como nem todo processo administrativo envolve controvérsias, também pode falar
em sentido  mais  amplo,  de  modo a  abranger  a  série  de  atos  preparatórios  de  uma
decisão final da Administração. (Grifos nossos)

11. Conforme sustenta a abalizada doutrina, o processo administrativo serve para que a
autoridade pratique o ato jurídico calçado no conjunto de documentos que o integra visando
uma decisão final da Administração.

12. Neste caso, o ato para o qual se destinava o processo administrativo era a assinatura do
Contrato de Licenciamento nº  01/2011. Assim, ao verificar  que todos os atos preparatórios
foram cumpridos e que os documentos comprobatórios serviam para embasar o contrato,  a
decisão  final  da  Administração  foi  tomada  com  segurança:  assinar  o  Contrato  de
Licenciamento e dar a devida publicidade.

III. DO MÉRITO

13. Demonstrados  que  a  forma  e  o  conteúdo  dos  processos  administrativos
23077.021311/2011-85 e 23077.008714/2011-39 não foram simulados, passemos as razões de
justificativa  das  falhas  apontadas  e  esclarecimentos  adicionais  sobre  as  inconsistências
relatadas.

14. O processo nº 23077.021311/2011-85 (segundo processo) foi cadastrado em 11/03/2011 e
apensado ao processo nº 23077.008714/2011-39 (primeiro processo) que fora cadastrado em
28/02/2011. Portanto, o segundo processo é continuidade do primeiro, conforme atestam vários
documentos, o contrato administrativo e o extrato de publicação.

15. Por  que,  então,  foi  gerado  o  segundo  processo?   A  resposta  a  essa  indagação  é
apresentada segundo a cronologia dos fatos a seguir:



a. O primeiro  processo,  cadastrado  em 28/02/2011,  inicia  com o  pedido do  autor  dos
Sistemas de Informações Gerenciais (folha 02), o Sr. G.A.F.L., solicitando co-titularidade
de sua criação, qual seja, a arquitetura do sistema, conforme previsto no art. 11 da Lei
10.973/2004, a seguir transcrito. Destaque-se que o fato da UFRN ser titular dos sistemas
não retira o “direito moral” do autor, que é inalienável e irrenunciável, conforme assinala o
artigo 27 da Lei 9.160/98 (Lei dos Direitos Autorais), ou seja, o conhecimento intelectual
prestado pelo autor para a construção dos sistemas a ele, e somente a ele, pertence.

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação
expressa  e  motivada,  a  título  não-oneroso,  nos  casos  e  condições  definidos  em
regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua
inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida
pelo  órgão  ou  autoridade  máxima  da  instituição,  ouvido  o  núcleo  de  inovação
tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

b. O autor, por expor situações pessoais de seu vínculo profissional e da fragilidade que
sentia do direito sob sua criação, autuou o processo como secreto. Ressalte-se que é prática
comum que assuntos relativos à propriedade intelectual tramitem de forma restrita.  Por
exemplo,  os  pedidos  de  patentes  encaminhados  ao  NIT  devem  ser  necessariamente
sigilosos  e  não  ostensivos.  No  entanto,  foi  dada  ampla  divulgação  a  este  processo,
concedendo acesso irrestrito aos interessados.

c. Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  autor,  juntou  ao  processo  o  parecer  da
Superintendência  de  Informática,  assinados  pelos  Superintendentes  Titular  e  Adjunto,
relatando toda a história de criação dos sistemas SIG na UFRN (folhas 03-06).

d. Após fazer o seu pedido, o autor procurou o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que
possui  a  atribuição  de  orientação  técnica  dos  assuntos  relacionados  à  propriedade
intelectual na UFRN, para tratativas.

e. O NIT/UFRN indicou ao solicitante que a co-titularidade era possível,  no entanto, a
UFRN deveria dividir o direito de propriedade em um determinado percentual em favor do
autor. Também foram apresentadas as possibilidades de transferência de tecnologia da ICT
para empresas, conforme é de praxe em diversas Instituições de Ciência e Tecnologia pelo
país  (esta  atividade  é  cotidiana  do  NIT  no  sentido  de  orientar  toda  a  comunidade
acadêmica sobre assuntos dessa natureza).

f. Diante  da  possibilidade  de  ser  concedida  a  transferência  de  tecnologia  e  de
licenciamento  para  outorga  de  direito  de  uso  ou  exploração  da  criação  dos  sistemas
desenvolvidos na UFRN, com base no art. 6º da Lei 10.973/2004, a seguir transcrito, o
NIT orientou aos autores constituir empresa e solicitar o licenciamento.

Art. 6o É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela
desenvolvida.

g. Desta  forma,  por  decisão  do  próprio  demandante,  o  pedido  de  co-titularidade  foi
redirecionado para um licenciamento de tecnologia, conforme expressamente previsto na
lei de inovação tecnológica. O segundo processo foi cadastrado no SIPAC em 11/03/2011
(processo 23077.021311/2011-85) desta vez colocando como interessado a empresa que se
encontrava em fase de constituição e, posteriormente, quando o CNPJ foi emitido, essa
informação foi inserida no SIPAC.

h. A  partir  deste  ponto,  deveria  ter  sido  finalizado  o  primeiro  processo
(23077.008714/2011-39).  No entanto,  o  segundo  processo  (23077.021311/2011-85)  foi
apensado a ele, que continuou a tramitação, visto que as informações sobre a história do
surgimento dos sistemas era importante para embasar o pedido de licenciamento.

i. O  segundo  processo  foi  formado,  apenas,  por  um  documento  de  solicitação  da
administradora da empresa, Sra. R.G.F.L., com data de emissão em 11/03/2011, fazendo
menção a sua empresa que só foi criada em 22/03/2011. O que apuramos junto à empresa é
que se trata de um erro de datas.   Segundo nos foi informado, o documento já estava
minutado à espera do CNPJ.  No momento que isso aconteceu, adicionou-se o CNPJ no
cabeçalho e não foi alterada a data de criação original do documento.  Os técnicos da
Universidade,  como  não  tinham  a  intenção  de  simular  os  documentos[2]  do  presente
processo, não averiguaram o erro de data para pedir a devida correção.

16. Cabe ressaltar o fato de que a UFRN nunca havia trabalhado um processo tendo como
objeto a celebração de um contrato de licenciamento de direito de uso de um produto de sua



propriedade. Este foi o primeiro caso e os técnicos do setor de convênios da Pró-Reitoria de
Planejamento  e  Coordenação  geral  (PROPLAN)  não  tinham  o  domínio  sobre  os  passos
necessários  e  quais  documentos  seriam  apropriados  à  instrução  do  processo,  que  fossem
suficientes para o ato de assinatura do contrato. Assim, os documentos eram pedidos à empresa
à  medida  que  os  técnicos  se  aprofundavam  na  análise  da  Lei  10.973/2004  e  do  decreto
5.563/2005 que a regulamentou. Por esta razão, os documentos foram juntados ao processo no
momento que houve a segurança de que todos os requisitos já haviam sido atingidos sem se
preocupar com a sequência cronológica.

17. Refutamos,  de  forma  veemente,  que,  sob  a  responsabilidade  da PROPLAN, “foram
produzidas duas Notas Técnicas – a primeira antes da existência das certidões de regularidade
fiscal, que foi irregularmente substituída pela segunda Nota Técnica, antes da celebração do
contrato,  em  função  da  necessidade  de  ‘aperfeiçoamento  documenta”.  Tal  conclusão  não
apresenta qualquer base factual ou documental, nem tampouco poderia ser inferida da resposta
que foi encaminhada por meio do ofício nº 132/13-R, de 05 de março de 2013, em atendimento
às solicitações dos itens “c”, “d” e “e” constantes da SA nº 201205263/2011, de 20/02/2013, a
seguir reproduzida:

A PROPLAN emitiu Nota Técnica após verificar a presença da situação cadastral da
Empresa interessada e Consulta Contribuinte na SEMUT/RN, respectivamente às folhas
11  e  12.  No  entanto,  posteriormente,  constatou  a  necessidade  de  aperfeiçoamento
documental antes da assinatura do instrumento jurídico, tendo assim procedido e,  por
critério de conteúdo, anexado as demais certidões juntamente às inicialmente acostadas,
além  de  ter  anexado os  currículos  dos  sócios  como forma de  aprimorar  a  instrução
processual antes da celebração.

18. De tal  afirmação não é  possível concluir  e  afirmar que “a Unidade  reconhece  que
documentos foram substituídos ilegalmente”. O que está dito, de maneira insofismável, é que
novos documentos foram acrescentados aos documentos já existentes.  A Nota  Técnica,
assinada em 02 de maio de 2011, que consta das folhas de 38 a 40, foi embasada na certidão de
Comprovante de Inscrição e  da Situação Cadastral  da  Empresa interessada junto à  Receita
Federal, datada de 29 de março de 2011, e na certidão de Consulta Contribuinte na Secretaria
Municipal  de Tributação da Prefeitura Municipal  de Natal,  datada de 06 de abril  de 2011,
constantes às folhas 11 e 12, respectivamente, no processo sob auditoria. Constituem ilações
totalmente  fantasiosas  as  referências  de  que teria  havido  “a primeira  Nota  Técnica” e  “a
segunda Nota Técnica”. Não há, portanto, qualquer plausibilidade na afirmação que “foram
produzidas duas notas técnicas pela PROPLAN”.

19  Reafirmamos, ainda, que o Parecer Jurídico, emitido em 04 de maio de 2011, cujo teor
informa que “consta nos autos o ato constitutivo registrado junto à Junta Comercial do RN e
as  certidões  de  regularidade  fiscal  da  empresa  a  ser  caracterizada  como  Licenciada”,
baseou-se em duas certidões, que constam às folhas 11 e 12, com datas anteriores a sua emissão
e na manifestação técnica conclusiva proferida pela PROPLAN através de Nota Técnica.

20. Cabe ressaltar que simples inobservância de formalidade ocorrida neste processo, em
hipótese alguma, pode ser relacionada a qualquer tipo de favorecimento.  Qualquer que fosse o
caso do primeiro licenciamento e qualquer que fosse o interessado, a UFRN teria cometido os
mesmos equívocos por não ter claro o rito processual deste tipo de processo.

21. Ante o exposto, reconhecemos algumas falhas formais apontadas pela CGU que nos
serve de aprendizagem, mas, refutamos de forma veemente as infundadas insinuações de que
essas falhas são decorrentes de atos ilegais ou qualquer tipo de privilégio a servidor da UFRN
que possa afrontar os princípios da administração pública.  Aliás,  somente ocorre privilégio
quando se concede algo a alguém com exclusão de outrem[3]. No caso em questão, somente
um servidor solicitou licenciamento dos sistemas, logo não existiu nenhum tratamento especial
ou quebra de isonomia.

22. Repita-se:  não  houve  simulação,  pois  as  informações  contidas  nos  documentos  são
verídicas e serviram de amparo para a assinatura do contrato de licenciamento, que somente
ocorreu  21  dias  após  a  emissão  do  parecer  jurídico  e  quando todos  os  documentos  foram
acostados ao processo. O relatório de auditoria não demonstra que os documentos são falsos,
apenas relata questões de anexação inoportuna de documento e fora da ordem cronológica.
Ressalte-se  que  o  processo  23077.021311/2011-85  (segundo  processo)  foi  apensado  ao
processo 23077.008714/2011-39 (primeiro processo) e não utilizados os documentos daquele
para compor este. E, se assim fosse, todos os documentos são verídicos e válidos.

23. O relatório de auditoria privilegia a forma em detrimento da essência do ato, afirmando
que  se  “pretendeu  revestir  de  legalidade  a  celebração  do  Contrato  de  Licenciamento  nº
01/2011”. Ora, a legalidade de ato não pode ser pretensiosa, ela é objetiva, pois prevista em lei.
No caso concreto, a legalidade está prevista no artigo 6º da Lei 10.973/2004; sem essa previsão,



descabido seria o pedido de licenciamento dos sistemas. Assim, não se deve e nem se pode
afirmar que a legalidade do ato nasce, exclusivamente, da forma de compor o processo.

24. Não se pode macular o contrato apenas porque os documentos não foram anexados ao
processo em ordem cronológica ou porque existem documentos de regularidade fiscal com data
posterior ao parecer técnico e ao parecer jurídico, pois esses documentos dizem exatamente o
que se  propõem e  o  contrato  somente  foi  assinado  quando todos  esses  documentos  foram
anexados  ao processo.  A propósito,  se  as  certidões  negativas  estivessem vencidas  de nada
adiantaria a nota técnica e o parecer jurídico, sobre este aspecto, pois seria necessário anexar ao
processo novas certidões válidas. Todavia, a evidência de tais falhas não traz consigo as provas
de lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros para que o contrato seja considerado
inválido (art. 55 da Lei 9.784/1999).

25. Por fim, ressaltamos que os incentivos à inovação tecnológica por meio da constituição de
empresas por servidores da administração pública para desenvolverem atividades econômicas
voltadas à inovação, inclusive submeterem-se a processos de licenciamento, é um mandamento
(art. 6º e 15 da Lei 10.973/2004) e não um favorecimento. É dever das Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs) fomentar essas iniciativas, visando ao desenvolvimento do país. Contudo,
devido a Lei de Inovação ser recente e, ainda, incompreensível pelos órgãos de controle e pela
sociedade, surgem alegações infundadas de favorecimento a nossos servidores e alunos que
emprestam seu  conhecimento  para  desenvolver  ciência  e  tecnologia.  Pensar  sempre  assim
significa colocar o Brasil em desvantagem no cenário mundial.

26. A propósito,  o  artigo 15  da Lei  de  Inovação traz  incentivo  para  que  os  servidores
constituam  empresas  voltadas  à  inovação,  inclusive  solicitar  licença  sem  remuneração.  O
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) relata que a Lei de Inovação tem três
vertentes: 1) constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as Universidades,
Institutos Tecnológicos e empresas; 2) estimulo à participação de instituições de ciência e
tecnologia no processo de inovação; e 3) incentivo à inovação na empresa. Na vertente 2 o
MCTI assinala que[4]:

A Lei faculta as ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento
de  patentes  de  sua  propriedade,  prestar  serviços  de  consultoria  especializada  em
atividades  desenvolvidas  no  âmbito  do  setor  produtivo,  assim  com  estimular  a
participação de seus funcionários em projetos onde a inovação seja o principal foco.

27. Pelo exposto, a participação de servidores em projetos de inovação tecnológica, projetos
de constituição de empresas voltadas à inovação, projetos de incubação de empresas etc. são
políticas de inovação a serem implementadas pela ICT (ver p. 10 do manual do usuário do
FOMICT no mesmo endereço eletrônico já citado). Assim, a afirmação de que a concessão de
licença sem vencimento a servidor para constituir empresa voltada à inovação é para evitar o
conflito de interesse entre público e privado e resguardar a observância aos princípios previstos
no artigo 37 da CF/88 é desprovida do verdadeiro sentido da Lei de Inovação.

28. A constituição de empresa voltada a inovação por servidor é um estimulo para que
tecnologias  desenvolvidas  no  seio  das  ICTs  sejam  levadas  até  o  ambiente  produtivo  e
exploradas economicamente em benefício do desenvolvimento tecnológico do país. Constitui
interesse  e  estratégia  de  inovação  da  ICT.  Aonde  há  conflito  de  interesse  nessa  ação  de
inovação? Ao comentar os objetivos da Lei de Inovação, o próprio MCTI responde o propósito
de ações dessa natureza:

O  desafio  de  se  estabelecer  no  país  uma  cultura  de  inovação  está  amparado  na
constatação de que a produção de conhecimento e a inovação tecnológica passaram a
ditar  crescentemente  as  políticas  de  desenvolvimento  dos  países.  Nesse  contexto,  o
conhecimento  é  o  elemento  central  das  novas  estruturas  econômicas  que  surgem e  a
inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza e melhoria
da qualidade de vida das sociedades (...).

Nessa linha a Lei contempla diversos mecanismos de apoio e estímulo à constituição de
alianças estratégicas e ao desenvolvimento de projetos cooperativos entre universidades,
institutos tecnológicos e empresas nacionais, entre os quais a:

estruturação  de  redes  e  projetos  internacionais  de  pesquisa
tecnológica;
ações de empreendedorismo tecnológico; e
criação de incubadoras e parques tecnológicos.

São também criadas facilidades para que as instituições de ciência e tecnologia (ICT),
possam  compartilhar,  mediante  remuneração,  seus  laboratórios,  instalações,  infra-
estrutura e recursos humanos com empresas (inclusive Micro e Pequenas Empresas) e



organizações privadas sem fins lucrativos seja para atividades de incubação, seja para
atividades de pesquisa conforme a situação especificada na lei. ”

[1] De acordo com De Plácido e Silva (op. cit. p. 236), simulação absoluta, em regra, é a que se
pratica com fins ilícitos ou a que resulta de prática artificiosa de um ato ou a execução de um
contrato  fictício,  com  o  intuito  de  se  furtar  ao  pagamento  de  obrigação  ou  de  ludibriar  ou
prejudicar a outrem. Desta forma, na simulação absoluta há sempre a irrealidade do ato executado
ou o fingimento do contrato, que vem realizar a intenção ilícita ou fraudulenta do simulador ou
simuladores.

[2] Ressalte-se que na simulação o simulador ou simuladores têm a intenção de esconder a verdade.
Assim,  são  verdadeiros  experts  em  disfarçar  o  conteúdo  de  documentos  para  esconder  a  real
intenção  ou  subverter  a  verdade,  isto  é,  têm o  cuidado  em observar  os  mínimos  detalhes  dos
documentos para não deixar “pistas” do mal feito.

[3]  O  dicionário  Aurélio  conceitua  privilégio  como  vantagem  que  se  concede  a  alguém  com
exclusão de outrem e contra o direito comum; permissão especial; prerrogativa, imunidade.

[4] Ver MCTI in: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477.ht

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

As alegações adicionais da Unidade não lograram êxito em descaracterizar os indícios de simulação
na formalização do processo que fundamentou o Contrato de Licenciamento nº 01/2011, conforme
comentaremos a partir dos tópicos da justificativa:

1) No tópico “Esclarecimentos preliminares”, a Unidade alega que não houve simulação, pois:

a)  os  atos  administrativos  “são  todos  verídicos  e  não  objetivam  esconder  a  real  intenção  ou
realidade do que se pretende perpetrar”;

b)  “os  serviços  administrativos  da  Universidade  podem  ter  cometido  equívoco  em  relação  à
autuação adequada dos processos, bem como alguns documentos podem não ter seguido a ordem
cronológica”, porém “não houve ação intencional no sentido de esconder o conteúdo expresso nos
documentos”;

c) “todos os documentos previstos em lei foram juntados ao processo, bem como foi verificada a
devida autenticidade desses documentos. Logo, não há contrato fictício ou fingimento de contrato
que torne nulo o ato”;

d) “as pequenas imprecisões de forma evidenciada na auditoria da CGU não contém materialidade
que, por si só, sejam capazes de acarretar qualquer lesão ao interesse público, estejam inquinadas de
ilegalidade, nem tampouco passíveis de causar prejuízo a terceiros, sendo, portanto, sanáveis pela
administração a qualquer tempo, conforme regra expressa no art. 55 da lei 9.784/1999”.

Porém, os argumentos apresentados não logram êxito em afastar a gravidade das inconsistências
apontadas, tendo em vista que:

a)      Os atos administrativos não podem ser considerados verídicos, porquanto baseados em
documentos maculados por inverdades,  uma vez que estes não foram elaborados à luz dos
elementos  necessários  para  sua  realização,  tendo  em  vista  que  citam  a  comprovação  da
regularidade  fiscal  da  empresa  interessada,  porém foram produzidos  antes  da  emissão  dos
documentos que atestam tal situação, ocorrida em 09/05/2011, conforme segue:

a.1)  Em 11  de  abril  de  2011,  cerca  de  28  dias  antes  da  emissão  dos  documentos  de
comprovação da regularidade fiscal, foi emitido o documento intitulado “Justificativa para
contratação por dispensa de licitação”, constante da folha 37 do processo citado, assinado
pelo  Pró-Reitor  de  Planejamento  e  Coordenação  Geral,  que  justifica  a  contratação  da
empresa interessada “tendo em vista a comprovação da regularidade jurídica e fiscal da
contratada,  assim  como,  também,  sua  qualificação  técnica  e  econômico-financeira”
(grifos nossos);

a.2)  Em 02/05/2011,  sete  dias  antes  da  emissão  dos  documentos  de  comprovação  da
regularidade  fiscal,  foi  emitida  Nota  Técnica  pelo  Setor  de  Convênios,  assinado  pelo
Pró-Reitor  de Planejamento e  Coordenação Geral  (folhas 38 a 40 do processo),  e que
informa que “constam os documentos que comprovam a regularidade jurídica e fiscal da
licenciada”; e

a.3)  Em 02/05/2011,  sete  dias  antes  da  emissão  dos  documentos  de  comprovação  da
regularidade fiscal, foi emitido Parecer Jurídico que afirma que “consta nos autos o ato



constitutivo registrado junto à Junta Comercial do RN e as certidões de regularidade
fiscal da empresa a ser caracterizada como Licenciada” (grifos nossos), porém nos autos
constam apenas as certidões de regularidade fiscal emitidas em 09/05/2011, não tendo sido
apresentados documentos comprobatórios de certidões dessa espécie em data anterior à
emissão do Parecer Jurídico, conforme alegado pela Unidade;

b)      Não há como atestar que os atos administrativos “não objetivam esconder a real intenção
ou realidade do que se pretende perpetrar”, pois a negligência da Unidade quanto à instrução do
processo comprometeu a formação de juízo acerca da conveniência, oportunidade e prevalência
do interesse público no caso concreto;

c)       O  que  a  Unidade  considera  “equívocos  na  autuação  do  processo”  não  podem  ser
entendidos  como  meros  erros  formais,  que  poderiam  ser  sanados,  uma  vez  que  houve  o
comprometimento da confiabilidade do processo nº 23077.021311/2011-85, tendo em vista que
há indícios de que:

- o processo não foi regularmente instruído, pois foram utilizados documentos do processo
nº  23077.008714/2011-39,  que  visava  o  reconhecimento  da  co-titularidade  do  Direito
Autoral dos sistemas institucionais;

- o requerimento, constante da folha 04 do processo, datado em 11/03/2011, foi emitido
com data retroativa, pois nele consta o CNPJ da empresa, que apenas foi cadastrado em
22/03/2011; e

- as inconsistências de ordem cronológica não estão limitadas ao momento da inclusão dos
documentos no processo, pois há comprometimento do teor dos documentos constantes
das folhas 37 a 47, Justificativa para contratação por dispensa, Nota Técnica emitida pelo
Setor de Convênios – PROPLAN e Parecer Jurídico, que fazem alusão expressa à condição
de  regularidade  fiscal,  embora  tenham  sido  emitidos  antes  das  certidões  federais  e
municipais;

d)     O fato de que todos os documentos necessários terem sido juntados ao processo não torna
o processo legal – a oportunidade da emissão dos documentos e sua inclusão no processo são
fatores que interferem diretamente no resultado do procedimento administrativo, visto que estes
servem para a formação de juízo a respeito da conveniência, oportunidade e prevalência do
interesse  público.  No caso concreto,  há indícios de que a  decisão de celebrar  o contrato é
anterior aos elementos que deveriam lhe fundamentar, e que os documentos foram juntados ao
processo apenas para atender à exigência de formalização legal, o que caracteriza tratamento
privilegiado à empresa de dirigente; e

e)      As irregularidades detectadas não podem ser consideradas “pequenas imprecisões”, pois o
conjunto dos indícios colhidos, além de evidenciar o comprometimento da formalização do ato,
suscita dúvidas a respeito da prevalência do interesse público, o que não pode ser sanado pela
administração, uma vez que a finalidade do ato administrativo é requisito para sua validade.

2) No tópico “Função do Processo Administrativo”, o cerne da alegação da Unidade é que “ao
verificar que todos os atos preparatórios foram cumpridos e que os documentos comprobatórios
serviam para  embasar o contrato,  a  decisão  final  da Administração foi  tomada com segurança:
assinar o Contrato de Licenciamento e dar a devida publicidade”; porém, não foram apresentados
elementos que afastem os indícios de simulação do processo em comento, tendo em vista que o
encadeamento e as irregularidades dos documentos que o compõe, evidenciam que o processo não
transcorreu conforme se apresentam os autos.

3) No tópico “Do Mérito”, foram apresentadas as seguintes justificativas adicionais:

a) Quanto ao indício de que os documentos do processo nº 23077.008714/2011-39 foram utilizados
para  compor  o  processo  nº  23077.021311/2011-85,  a  Unidade  alega  que  “o  processo
23077.021311/2011-85  (segundo  processo)  foi  apensado  ao  processo  23077.008714/2011-39
(primeiro processo) e não utilizados os documentos daquele para compor este”.

Da  análise  do  processo  n  º  23077.021311/2011-85,  constata-se  que  a  hipótese  defendida  pela
Unidade não se sustenta, pois na folha 29 consta Despacho da Chefe de Gabinete, que “De ordem
do Reitor”  encaminha  o  processo  ao  Coordenador  do  NIT para  ciência  e  providência,  que  foi
emitido  em  28/02/2011  –  portanto  em  data  anterior  à  existência  do  segundo  processo
(23077.021311/2011-85), que foi criado em 11/03/2011 - porém, em consonância com a cronologia
do primeiro processo (23077.008714/2011-3), que foi criado em 28/02/2011, com o requerimento de
G.A.F.L. para reconhecimento da co-titularidade dos sistemas, também emitido nessa data.

b)  Quanto à  existência  do  nº  do  CNPJ no  requerimento  para  licença  de uso  e  exploração dos



sistemas SIG, assinado por R.G.F.L. em 11/03/2011, embora o cadastramento do CNPJ só tenha
ocorrido posteriormente em 22/03/2011, mesma data de registro da empresa na junta comercial (fl.
04 do processo), foi alegado que o “documento já estava minutado à espera do CNPJ” e quando este
foi emitido “adicionou-se o CNPJ no cabeçalho e não foi alterada a data de criação original do
documento”, tendo sido entregue à UFRN após o dia 22/03/2011.

Todavia,  da  análise  do  conjunto  dos  documentos,  evidencia-se  que  a  hipótese  levantada  pela
Unidade não se sustenta, pois ao considerarmos que o requerimento em questão apenas tenha sido
encaminhado  à  Unidade  após  o  dia  22/03/2011,  são  levantadas  dúvidas  a  respeito  do  Parecer
emitido pelo coordenador do NIT em 18/03/2011 (folha 30 do processo), que cita na alínea “h” o
compromisso da SIG em concorrer no próximo Edital Público para incubação de empresas, porém
tal compromisso apenas consta do requerimento assinado por R.G.F.L. – não há qualquer menção a
este compromisso em qualquer outro documento constante dos processos nº 23077.008714/2011-39
e n º  23077.021311/2011-85.  Desta forma,  mais uma vez,  são suscitadas dúvidas a  respeito da
oportunidade e/ou fundamentação dos documentos que deveriam legitimar o processo;

c) Quanto ao parecer  técnico, emitido em 02/05/2011 pelo Setor  de Convênios e assinado pelo
Pró-reitor de Planejamento (folhas 38 a 40 do processo), que informa que “constam os documentos
que comprovam a regularidade jurídica e fiscal da licenciada”, porém as certidões de regularidade
com as  fazendas  municipal  e  federal  apenas  foram emitidas  em 09/05/2011 -  data  posterior  à
emissão  desse  parecer,  a  Unidade  refuta  a  hipótese  de que  tenham sido produzidas  duas  notas
técnicas pela PROPLAN, e afirma que novos documentos foram acrescentados aos documentos já
existentes,  e  que  a  Nota  Técnica foi  embasada na certidão  de  Comprovante  de Inscrição  e  da
Situação Cadastral da Empresa interessada junto à Receita Federal, datada de 29 de março de 2011,
e  na  certidão  de  Consulta  Contribuinte  na  Secretaria  Municipal  de  Tributação  da  Prefeitura
Municipal de Natal, datada de 06 de abril de 2011, constantes às folhas 11 e 12.

A  Unidade  reconhece  que  a  afirmação  do  parecer  técnico  a  respeito  da  regularidade  fiscal  da
contratada não foi embasada nos documentos necessários para sua formação, uma vez que estes
apenas  foram  incluídos  no  processo  posteriormente,  o  que  evidencia  que  o  processo  não  foi
regularmente instruído e que não ocorreu conforme constam os autos.

d) Quanto à existência de Parecer da Procuradoria Jurídica, emitido em 04/05/2011, que informa
que "consta nos autos o ato constitutivo registrado junto à Junta Comercial do RN e as certidões
de regularidade fiscal da empresa a ser caracterizada como Licenciada" (grifos nossos), embora as
certidões de regularidade com as fazendas municipal e federal tenham sido emitidas em 09/05/2011
- data posterior à emissão desse parecer, a Unidade informa que o Parecer Jurídico baseou-se em
duas certidões, que constam às folhas 11 e 12, com datas anteriores a sua emissão e na manifestação
técnica conclusiva proferida pela PROPLAN através de Nota Técnica.

Da  análise  do  processo,  constata-se  que  as  certidões  que  constam  das  folhas  11  e  12  são
respectivamente o Comprovante do CNPJ e o Cadastro do Contribuinte junto à Prefeitura Municipal
de  Natal,  documentos  vinculados  à  regularidade  jurídica  da  empresa,  mas  que  não  suportam
qualquer afirmação acerca da regularidade fiscal desta. Sendo assim, a Unidade reconhece que o
Parecer  Jurídico  contém  afirmativa  falsa,  uma  vez  que  não  existiam  nos  autos  certidões  de
regularidade fiscal na data em que o citado parecer foi emitido, o que evidencia que o processo não
foi regularmente instruído e que não ocorreu conforme constam os autos.

e)  Quanto  à  natureza  das  inconsistências  dos  documentos  que  fundamentam  o  processo  nº
23077.021311/2011-85,  a  Unidade  alega  que  “O  relatório  de  auditoria  privilegia  a  forma  em
detrimento  da  essência  do  ato”  e  que  “Não  se  pode  macular  o  contrato  apenas  porque  os
documentos não foram anexados ao processo em ordem cronológica ou porque existem documentos
de  regularidade  fiscal  com  data  posterior  ao  parecer  técnico  e  ao  parecer  jurídico,  pois  esses
documentos dizem exatamente o que se propõem e o contrato somente foi assinado quando todos
esses documentos foram anexados ao processo”.

Ao contrário do que afirma a Unidade, o processo não está sendo maculado apenas  porque  os
documentos não foram anexados em ordem cronológica e os pareceres técnicos e jurídicos tragam
inverdades, mas porque o conjunto dos indícios e evidências colhidos demonstram que o processo
não foi regularmente processado, as irregularidades apontadas não são passíveis de correção e os
elementos que compõem o processo suscitam dúvidas a respeito da oportunidade, conveniência e
prevalência do interesse público no caso concreto.

f) Nas justificativas finais, a Unidade alega que “os incentivos à inovação tecnológica por meio da
constituição de empresas por servidores da administração pública para desenvolverem atividades
econômicas  voltadas  à  inovação,  inclusive  submeterem-se  a  processos  de  licenciamento,  é  um
mandamento (art. 6º e 15 da Lei 10.973/2004) e não um favorecimento”.

A  afirmação  da  Unidade  é  irretocável,  e  não  está  sendo objeto  de  questionamento.  Porém,  os
incentivos para o desenvolvimento de atividades econômicas e/ou para a participação em processos



de licenciamento devem ser pautados pela observância dos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,  de  forma  a  que  os  atos  administrativos
praticados, em observância ao mandamento previsto nos artigos 6º e 15 da Lei nº 10.973/2004,
sejam estritos aos limites legais, objetivem ao interesse público, estejam pautados em valores éticos
em consonância com a moralidade administrativa, tenham sido devidamente publicados e produzam
o resultado esperado com a melhor utilização possível dos recursos públicos.

RECOMENDAÇÃO: 001

Apure responsabilidades pela concessão de tratamento privilegiado à empresa de dirigente, tendo
em  vista  os  indícios  de  simulação  no  processo  administrativo  nº  23077.021311/2011-85,  que
pretendeu revestir de legalidade a celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011.

RECOMENDAÇÃO: 002

Torne nulo o Contrato de Licenciamento nº  01/2011, em virtude das ilegalidades cometidas no
processo administrativo nº 23077.021311/2011-85, que comprometem a validade dos documentos
inseridos  e  a  confiabilidade  deste,  impossibilitando  a  aferição  da  oportunidade,  conveniência  e
prevalência do interesse público na contratação.

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 013

Celebração de contrato com empresa de propriedade de ocupante de cargo de direção da Unidade.

Visando avaliar a existência de vínculos entre os proprietários da empresa contratada com dirigentes
da contratante, analisamos os elementos apresentados no processo nº 23077.021311/2011-85, tendo
constatado que o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 – UFRN – foi celebrado com a empresa
SIG Software e  Consultoria em Tecnologia  da Informação Ltda.,  cujos  sócios  eram G.A.F.L.  e
R.G.F.L..

Ao aferir a existência de possíveis vínculos dos sócios da empresa licenciada com a Universidade
Federal do RN – UFRN, foi evidenciado que o primeiro ocupou cargo de Diretor de Informática da
Universidade até 31 de julho de 2012, enquanto que o outro possuía vínculo indireto com a unidade,
pois  mantinha  relação  empregatícia  com  a  FUNPEC  e  atuava  como  Coordenador  de
Desenvolvimento na Superintendência de Informática da UFRN, onde gerenciava as equipes que
desenvolviam os sistemas objeto do contrato.

A celebração de contrato com tal empresa afronta diretamente os princípios da moralidade e da
impessoalidade insculpidos no art. 37 da CF/88 e contraria também o disposto no art. 9º da Lei nº
8.666/93, que estatui:

“Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

[...]

III - servidor ou dirigente  de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
(negrito nosso)

Em que pese o fato de que o contrato em análise foi celebrado com dispensa de licitação, com
fundamento na possibilidade expressa na Lei nº 10.973/2004 e no Decreto nº 5.563/05, os quais
preveem ser dispensável o processo licitatório no caso em tela, cumpre observar que a lei apenas
faculta  ao  gestor  a  celebração  do  contrato  mediante  contratação  direta,  constituindo  um poder
discricionário  dispensar  ou  não  a  licitação.  Tal  escolha,  contudo,  não  afasta  a  necessidade  de
atendimento aos requisitos expressos no art. 9º da Lei de Licitações, pelo contrário, exige do gestor
maior rigor na observância dos preceitos exigíveis a um processo licitatório regular e aos princípios
adotados  por nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual  restaria afastada a  possibilidade de
celebração do contrato entre a UFRN e a SIG Software e Consultoria em Tecnologia da Informação
Ltda.

Por meio da S.A nº 201205263/008, foram solicitadas justificativas,  tendo sido apresentadas as
seguintes alegações por meio do Ofício nº 382/2012 – Proplan:

“O dispositivo indicado da lei de licitações:

“Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. ”



Já a lei federal de inovação (Lei nº 10.973/2004),  dispensa as licitações em contratados de
natureza não exclusiva:

“ Art. 6o É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 2o Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os
contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de
exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. ”

A própria lei de inovação adicionou dispositivo na lei 8666 sobre a dispensa de licitação:

“ Art. 24.  É dispensável a licitação: 

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência
de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de
exploração de criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004) ”

O Art. 24, inciso XXV da Lei nº 8666, dispensa a licitação para este tipo de contrato. Sendo assim,
a  primeira  sentença  do  Art.  9  da  mesma lei  que  estabelece  “Não  poderá  participar,  direta  ou
indiretamente, da licitação”  não se aplica,  uma vez que,  não houve licitação. 

No entanto, o dispositivo amplia a proibição para outros casos:

“Art. 9o   Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários ”. 

Neste caso,  considerando que a licitação é  dispensada não é  permitido o servidor participar  de
qualquer execução de obra, serviço ou fornecimento de bens. 

O  contrato  de  licenciamento  firmado  entre  as  partes  não  possui  previsão  de  nenhum  serviço
prestado à UFRN, nem de nenhum valor financeiro transferido pela ICT à empresa licenciada.
Sendo assim, não representando nenhum ganho de natureza financeira diretamente da UFRN, onde
o servidor exercia cargo de natureza comissionada.

Ressalta-se também o fato de se tratar  de um instrumento de natureza não exclusiva,  podendo
qualquer outro ente privado que atenda as mesmas condições (ou condições equivalentes) solicitar o
licenciamento, não excluindo assim a possibilidade de outros autores (servidores ou não desta ICT)
possam constituir personalidade jurídica semelhante e fazer a solicitação do mesmo pleito.

Todavia, sob a condição de sócio cotista (não administrador) da empresa, avaliou-se a possibilidade
de sua manutenção no cargo, fato que foi amparado pelo  incisivo X, Art. 117 da Lei nº 8.112, de 11
de Dezembro de 1990.

“Art. 117.  Ao servidor é proibido:

X  -  participar  de  gerência  ou  administração  de  sociedade  privada,  personificada  ou  não
personificada,  exercer  o  comércio,  exceto  na  qualidade  de  acionista,  cotista  ou
comanditário.”

Finalmente, a lei federal de inovação constitui uma série de mecanismos para fornecer incentivos à
inovação  e  à  pesquisa  científica  e  tecnológica  no  ambiente  produtivo.  Neste  caso,  a  própria
legislação incentiva à constituição de empresas por pesquisadores ligados à ICT, através do seu Art.
15:

“Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida
ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração
para  constituir  empresa  com a  finalidade  de  desenvolver  atividade  empresarial  relativa  à
inovação.”

As alegações da Unidade não são suficientes para afastar a caracterização do ilícito, conforme se
depreende da análise dos argumentos apresentados:

1) A UFRN alega que a previsão contida no art. 9º da Lei nº 8.666/93, que veda a participação de
servidor  ou  dirigente  do  órgão  responsável  pelo  certame  na  licitação,  não  alcança  o  caso  em
comento,  por  não  ter  existido  licitação,  e  sim  dispensa  de  licitação,  fundamentada  na  Lei  de
inovação (Lei nº 10.973/2004).

Quanto ao primeiro argumento apresentado, torna-se necessário reafirmar que, consoante expresso
no art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666/93, a licitação é dispensável no caso em discussão. Não é,



portanto, dispensada, banida, excluída. O afastamento do regular processo licitatório constitui mera
faculdade  do gestor, que poderá fazê-lo ou não, por ato discricionário, avaliados os critérios de
conveniência e oportunidade. Deverá, contudo, uma vez afastado o processo regular, agir com maior
cautela, observando todos os preceitos que seriam aplicáveis ao processo licitatório, sob pena de
afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

2) A Unidade alega que a vedação do art. 9º da Lei nº 8.666/93 de participação de servidor ou
dirigente na execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários não é
aplicável à situação analisada, tendo em vista que não há serviço prestado à UFRN.

Quanto ao segundo argumento, concordamos com a Unidade de que não houve prestação de serviço
à UFRN, porém a vedação quanto à participação em certame de dirigente da Unidade, alcança a
dispensa de licitação, conforme já demonstrado acima.

3) A UFRN alega que a situação de sócio cotista permitiria a permanência do servidor ocupante de
cargo  de  direção,  e  que  a  lei  federal  de  inovação  incentiva  à  constituição  de  empresas  por
pesquisadores ligados à ICT.

Com relação ao último argumento apresentado, discordamos do entendimento da Unidade, pois a
previsão da Lei nº 8.112/90 que permite ao servidor atuar como sócio cotista de empresa não anula a
vedação explícita do art. 9º da Lei nº 8.666/93, de que dirigentes do órgão não podem participar de
licitação promovida por este. Nesse sentido aponta o incentivo para a criação de empresas ligadas à
inovação  por  pesquisadores  ligados  à  ICT,  estabelecido  na  Lei  nº  10.973/2004,  que  prevê  a
concessão  de  licença  sem  remuneração,  ocasionando  portanto,  o  afastamento  temporário  do
servidor.

CAUSA:

Celebração  de  contrato  de licenciamento  com empresa de  propriedade  de  servidor  de entidade
contratante, contrariando o art. 9º da Lei nº 8.666/93 e os princípios da impessoalidade e legalidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“29.     Conforme já expusemos, nas atividades voltadas à inovação, é permitido ao servidor
público constituir empresa (art. 15 da Lei 10.973/2004), inclusive, atuando como gerente ou
administrador visto que, nesse caso, não se aplica a vedação do inciso X do art. 117 da Lei
8.112/90 (§2, do art. 15 da Lei 10.973/2004). Logo, se é permitido um servidor ser gerente ou
administrador  de  empresa  voltada  à  inovação,  porque  a  celebração  de  contrato  entre  um
servidor quotista de empresa voltada à inovação e a administração pública atenta contra os
princípios de administração pública?

30. Ressaltamos que esse entendimento não é exclusivo da UFRN. Casos similares existem
em outras ICTs que estabeleceram contratos de licenciamento com seus próprios servidores,
conforme mostra o quadro a seguir, elaborado segundo informações prestadas pelas próprias
ICTs contatadas (comprovantes em anexo).

ICT
Processo Tecnologia Licenciada Categoria

UFLA 23090.001213/2008-58 Software MIPFOR versão 3.1 Não exclusivo

UFRJ 23079.034976/05-92 Composições  e  Revestimentos  a  Base  De
Nióbio

Não Exclusivo

31. A equipe de auditoria firma que “a previsão da Lei 8.112/90 que permite ao servidor
atuar como sócio quotista de empresa não anula a vedação explicita no art. 9º da Lei 8.666/93,
de que dirigentes do órgão não podem participar de licitação promovida por este”. Contudo,
cabe esclarecer que a combinação desses comandos legais aplica-se somente ao propósito de
contratação  para  fornecimento  de  bens  e  serviços  para  a  administração  pública.  Quanto  à
participação  de  servidores  em  empresas  voltadas  à  inovação,  aplica-se  o  art.  15  da  Lei



10.973/2004.

32. No caso em questão, a contratação refere-se à atividade especial de inovação científica
e tecnológica com regulação em lei específica (Lei 10.973/2004), sendo essa lei o norte para
estabelecer  as  relações  entre  ICTs e  criadores de tecnologia.  O propósito  aqui  é  diferente:
alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. É público e notório que no Brasil
a maior parte da pesquisa científica e tecnológica é produzida por servidores das Universidades
públicas. Logo, é nesse ambiente que a inovação precisa ser incentivada, por essa razão a lei
incentiva a participação de servidores na formação de empresas voltadas à inovação”.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Independente das vedações explícitas contidas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93, já discutidas, cabe
comentar a alegação da Unidade de que “Quanto à participação de servidores em empresas voltadas
à inovação, aplica-se o art. 15 da Lei 10.973/2004”, pois tal dispositivo não é aplicável ao caso
concreto, uma vez que o Sr. G.A.F.L. não pode ser considerado pesquisador público, tendo em vista
que  não  ocupa(ou)  cargo  efetivo  na  UFRN,  o  que  poderia  qualifica-lo  como  tal,  conforme  se
verifica no teor dos artigos 2º e 15 da Lei nº 10.973/2004:

"Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que
realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;"

"Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida
ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração
para  constituir  empresa  com  a  finalidade  de  desenvolver  atividade  empresarial  relativa  à
inovação".

Sendo assim,  deve-se por oportuno, reafirmar que todas as ações de incentivo à inovação devem ser
pautadas pela observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, de forma a que os atos administrativos praticados sejam estritos aos limites
legais, objetivem ao interesse público, estejam pautados em valores éticos em consonância com a
moralidade administrativa, tenham sido devidamente publicados e produzam o resultado esperado
com a melhor utilização possível dos recursos públicos.

RECOMENDAÇÃO: 001

Rescinda o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 com a empresa SIG Software e Consultoria em
Tecnologia da Informação Ltda., em respeito à vedação contida no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

RECOMENDAÇÃO: 002

Abstenha-se de permitir a participação de servidor ou dirigente da Unidade, direta ou indireta, de
licitação promovida pela Unidade, em atendimento ao estabelecido no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

RECOMENDAÇÃO: 003

Abstenha-se de contratar diretamente, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, empresa
que possua como sócio servidor ou dirigente da Unidade, em respeito à vedação prevista no artigo
9º da Lei nº 8.666/93.

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 014

Celebração de contrato com empresa que não atendia  aos requisitos de capacidade econômico-
financeira e qualificação técnica.

Consoante expresso no art. 7º, § 6º do Decreto nº 5.563/2005, constitui requisito para a celebração
de  contrato  de  licenciamento  de  direito  de  uso  ou  de  exploração  de  propriedade  protegida  a
“comprovação  da  regularidade  jurídica  e  fiscal  do  contratado,  bem  como  a  sua  qualificação
técnica e econômico-financeira”.

Ao  avaliar  o  preenchimento  de  tais  requisitos  pela  empresa  SIG  Software  e  Consultoria  em
Tecnologia da Informação Ltda., foi constatado que, quanto à qualificação econômico-financeira, no
momento do registro do contrato social, protocolado na Junta Comercial do RN em 22/03/2011, o
capital social da sociedade havia sido estipulado em apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo



definido  o  mês  de  dezembro  de  2011  como  data  final  para  sua  integralização.  O  contrato  de
licenciamento dos softwares, contudo, foi celebrado pela UFRN em 25/05/2011, apenas dois meses
após o registro do Contrato Social na Junta Comercial e sem que estivessem acostados nos autos
nenhum documento comprobatório da integralização de qualquer percentual do capital social da
empresa.

Constatou-se, ainda, que o endereço da sede, indicado no contrato social e registrado no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, foi a Av. Capitão Mor Gouveia, 2851, isto é, o mesmo endereço em
que já funcionava a Superintendência de Informática da UFRN.

Quanto à qualificação técnica, não se vislumbrou, no processo, a indicação de instalações ou do
aparelhamento disponíveis para a realização do objeto; e o quadro de pessoal técnico, resumia-se às
pessoas dos sócios da SIG, sendo um deles o Diretor de Informática da UFRN e o outro a sua
esposa, que atuava como Coordenadora de Desenvolvimento na Superintendência de Informática da
UFRN, mediante vínculo empregatício com a Funpec.

Ao  analisar  todo  o  processo,  o  único  elemento  encontrado  que  indica  ter  levado  a  UFRN  a
considerar adequadas a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira da licenciada é a
alegação  feita  pelos  sócios  de  que  a  empresa  participaria  do  edital  de  incubação  de
empreendimentos  que  viria  a  ser  oferecido  pela  UFRN.  Essa  afirmação  dos  representantes  da
licenciada  é  expressamente  contemplada  nos  considerandos  do  parecer  do  Coordenador  do
NIT/UFRN (fl. 30 do processo nº 23077.021311/2011-85).

Ocorre que tal afirmação, por só si, não constitui elemento capaz de atender ao requisito previsto no
art. 7º do Decreto nº 5.563/05 de que sejam comprovadas as qualificações técnica e econômico-
financeira da empresa, uma vez que tal requisito já deveria estar atendido quando da realização da
licitação (ou da dispensa),  e não constituir mera expectativa de atendimento aos ditames da lei,
vinculada à ocorrência de fato futuro e incerto.

Diante  do  acima  exposto,  constata-se  a  ausência  de  elementos  capazes  de  permitir  à  UFRN
considerar como adequadas  a capacidade econômico-financeira e a  qualificação técnica  de uma
empresa  recém-constituída,  sem  capital  social  integralizado,  que  não  possuía  instalações  ou
aparelhamento disponíveis, cuja sede era localizada em prédio locado à UFRN e nos quais os sócios
da empresa licenciada atuavam na Superintendência de Informática da licenciadora.

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201205263/008,  a  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e
Coordenação Geral da UFRN, manifestou-se nos seguintes termos no Ofício nº 382/2012-Proplan:

“Com  relação  a  regularidade  jurídica  e  fiscal,  entende-se  que  a  referida  empresa  encontra-se
regularmente constituída, com seu CNPJ em dia,  bem como com todas as certidões pertinentes
apresentadas, conforme verifica-se nas folhas 11 a 14 do processo constam.

a) a empresa havia sido criada apenas dois meses antes da celebração do contrato;

As regras de incubação de empresas destinam-se a empresas nascentes. Conforme consta na folha
04 do processo, a empresa se comprometia a participar do próximo edital de incubação, assim que o
mesmo  fosse  lançado.  Entendendo-se  tratar-se  de  uma  empresa  de  capital  humano  cujos
proponentes possuíam anos de experiência na criação e desenvolvimento de sistemas na própria
instituição, o tempo de abertura do CNPJ não foi considerado preponderante e sim o perfil técnico
da sua composição.

b)  o  capital  social  da  empresa  havia  sido  estipulado em R$ 10.000,00  (dez  mil  reais)  e  a
integralização do capital ainda não havia sido realizado.

O  parecer  da  instituição  baseou-se  nos  tipos  de  empresas  cujo  capital  humano  é  o  principal
sustentáculo de atuação, justificando-se, assim, a não observância estrita dos aspectos de natureza
econômica.  Cabe  ressaltar  que  para  operação  de  uma  empresa  de  TI  são  necessários  baixos
investimentos  em  equipamentos.  Tal  comportamento  seria  diferente  se  o  licenciamento  de
tecnologia fosse, por exemplo, de patente de um equipamento industrial para produção em larga
escala. Neste caso, a estrita verificação da condição econômica da empresa para produção industrial
da criação da ICT seria essencial, pois, trata-se de um bem material.

No caso do software,  trata-se  de um bem de natureza imaterial  e  conforme legislação vigente,
equiparado às obras literárias cujo conteúdo seria suas rotinas e documentações técnicas.   Sendo
assim, o conhecimento intelectual da obra (software) eleva-se a um patamar decisivo para atestar se
a candidata ao licenciamento possuirá as condições técnicas para sua exploração.

c) Não se vislumbra, no processo, a indicação de existência de instalações e de aparelhamento
disponíveis para realização do objeto; e;



Aplica-se  a  resposta  do item 1.b.   O principal  aspecto  a  ser  observado,  neste  caso,  trata-se  da
observância de natureza intelectual para exploração da criação.   

d) o endereço de abertura da empresa era o mesmo da Superintendência de Informática da
UFRN;

Neste  caso,  por  se  tratar  de  um  spin-off  de  um  projeto  acadêmico  da  Superintendência  de
Informática, e da indisponibilidade do prédio do CIVT (Centro Integrado de Vocação Tecnológica), 
por  um acordo  prévio entre  o Coordenador  de Incubação  e   Superintendente  de  Informática,  a
empresa foi  autorizada a  usar  o  endereço  de um espaço da UFRN que seria  cedido  ao  NATA
(Incubadora da UFRN),  uma vez que era um item obrigatório para abertura do CNPJ.

Cabe ressaltar, que esta empresa, assim como as demais, só teve sua autorização de utilização do
espaço após a publicação do resultado do edital NATA 01/2011, ocorridos nos meios eletrônicos de
mídias da instituição.”

Em face das justificativas apresentadas pela Pró-Reitoria da UFRN, cumpre observar que, quantos
aos itens:

a) a empresa havia sido criada apenas dois meses antes da celebração do contrato;

O mero compromisso firmado pela licenciada não tem o condão de preencher os requisitos fixados
em lei e que deveriam, obrigatoriamente, estar preenchidos quando da celebração do contrato. Além
do  que,  desconsiderando-se  a  possibilidade  de  favorecimento  indevido  à  SIG  Software  e
Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., seria impossível afirmar que a empresa viria a ser
incubada, uma vez que tal fato dependeria da seleção a ser feita em um processo licitatório, cujos
vencedores, pressupõe-se, não poderiam ser conhecidos de antemão.

b)  o  capital  social  da  empresa  havia  sido  estipulado em R$ 10.000,00  (dez  mil  reais)  e  a
integralização do capital ainda não havia sido realizado.

Em que pesem as justificativas apresentadas pela auditada, cumpre observar que a empresa não
comprovou a integralização de absolutamente nada. Ainda que se aceite que o capital humano seja
preponderante em tal tipo de empresa, não se elide a necessidade de que a UFRN, ao celebrar o
contrato com a empresa que viria a firmar contratos de várias centenas de milhares de reais, em
virtude do licenciamento de softwares pertencentes à auditada, o fizesse com uma empresa que
demonstrasse  possuir  o  mínimo  de  condições  econômico-financeiras  de  cumprir  seus
compromissos.

c) Não se vislumbra, no processo, a indicação de existência de instalações e de aparelhamento
disponíveis para realização do objeto; e;

Como argumentado no item anterior, ainda que não preponderante, seria razoável a exigir-se que a
licenciada tivesse condições materiais mínimas ao desenvolvimento de suas atividades.

d) o endereço de abertura da empresa era o mesmo da Superintendência de Informática da
UFRN;

Mais uma vez se evidencia que a cessão de recursos públicos se deu em virtude da ocorrência de um
fato incerto: a incubação da empresa em processo seletivo futuro.

Fato  esse  cujo  resultado,  considerando-se  a  lisura  do  processo,  não  poderia  jamais  ser  de
conhecimento prévio da licenciadora. Motivo pelo qual não poderia ser objeto de consideração pela
UFRN quando da outorga da licença.

CAUSA:

Celebração de contrato de licenciamento de uso e exploração de software sem a  comprovação da
qualificação técnica e econômico-financeira da lice

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“a)  a empresa havia sido criada apenas há dois meses da celebração do contrato

33.         Como é sabido, o contrato de licenciamento foi celebrado com empresa cujos sócios
são autores da arquitetura que viabilizaram a construção e integração dos sistemas. Logo, não



há que se discutir ou questionar a qualificação técnica. A capacidade técnica revela-se óbvia!
Assim, o fato de a empresa ter sido constituída há apenas dois meses é irrelevante sobre esse
aspecto, pois a mesma já nasceu com a expertise dos seus sócios.

b) o capital social da empresa havia sido estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a
integralização do capital ainda não havia sido realizada.

c) não se vislumbra no processo a indicação de existência de instalações e aparelhamentos
disponíveis para realização do objeto.

34.       Cabe à UFRN observar se a empresa possui as condições técnicas e econômicas para
exploração da tecnologia. Estes autores criaram a tecnologia dos sistemas SIG para a UFRN
somente com o uso de sua capacidade técnica e de estações de trabalho (um computador),
nenhum outro recurso foi necessário. O recurso mais precioso em criações dessa natureza é a
mente humana.

35.         Não  se  pode  tratar  as  empresas  de  softwares  ou  de  inovação  tecnológica  como
empreendimentos  comuns  que  celebram  contratos  com  a  administração  pública  para  o
fornecimento de bens e serviços, em que o capital financeiro é primordial para a execução do
objeto. Atualmente, são bastante difundidas as empresas Startups[1], isto é, empresas nascentes
com alto capital intelectual e com ideias inovadoras, mas com pouca ou nenhuma estrutura de
funcionamento que não seja o intelecto de seus criadores. As empresas de inovação tecnológica
inserem-se nessa modalidade de empreendimento em que o investimento inicial é baixíssimo,
contando, em muitos casos, com um notebook, muita inteligência e bastante imaginação[2].

36.      Inúmeros são os exemplos de jovens na área de Tecnologia da Informação (TI) que com
baixíssimo investimento conseguem desenvolver softwares inovadores e que atingem o rápido
sucesso financeiro de suas empresas, sendo muitas vezes compradas por outras maiores. Há
casos recentes, tais como o Facebook e a Instagram.

37.         O bom desempenho obtido pela SIG Software e Consultoria, até o momento, quanto à
sua atuação na exploração da tecnologia licenciada, é uma prova de que o reconhecimento da
capacidade técnica é o essencial para as empresas de base tecnológica.

38.       Tal tratamento seria diferente se a tecnologia a ser licenciada tivesse uma aplicação
industrial por meio de uma patente de invenção.  Neste caso, a UFRN deveria se certificar de
que,  além  da  capacidade  técnica,  a  empresa  teria  capital  financeiro  para  realizar  a
materialização da patente em um produto industrial. Para esse tipo de licenciamento se exige
consideráveis investimentos.

39.         Contudo, o software é um bem imaterial. De nada adiantava a empresa ter alto capital
financeiro se não possuir capacidade técnica para conhecer o complexo arcabouço tecnológico
que  representa  os  Sistemas  Integrados  de  Gestão  (SIG)  da  UFRN.  Repita-se,  os  referidos
autores conhecem profundamente a tecnologia licenciada uma vez que participaram ativamente
da sua criação.

40.       A UFRN, também, se resguardou sobre uma possível má atuação da licenciada, seja por
desaparelhamento, má atuação técnica ou dificuldade financeira (falência ou insolvência civil).
A cláusula nona do contrato de licenciamento regula esta questão e suas consequências.

d) o endereço de abertura da empresa era o mesmo da Superintendência de Informática
da UFRN.

 41.        No processo de incubação de empresas, a própria UFRN orienta todas as pessoas que
tiverem  projetos  inovadores  e  que  demonstrem  interesse  em  participar  do  processo  de
incubação que podem indicar a sede da empresa no endereço da Universidade. Pois, nesses
tipos de projetos, a UFRN compartilha seus espaços físicos para estimular empreendimentos
inovadores (art. 4º, I, da Lei 10.973/2004).

42.        Esse é um procedimento comum no processo de incubação. No contexto brasileiro, em
que a inovação é incipiente no setor empresarial, a Universidade seleciona projetos inovadores,
geralmente  de  alunos  vinculados  a  laboratórios  e  projetos  de  pesquisa  da  UFRN,  oferece
estrutura física, equipamentos, elabora planos de negócios, constitui a empresa etc. Para melhor
cumprir com esses objetivos de incubação, estamos em fase de conclusão de um prédio, com
recursos da FINEP, para abrigar o Instituto Metrópole Digital, contendo uma área destinada a
acomodar essas empresas/projetos, denominada de Centro Integrado de Vocação Tecnológica
(CIVT). Atualmente são 12 empresas em incubação e estamos com o projeto de incubar mais
20 empresas ”.



[1] Uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que
conta  com  projetos  promissores,  ligados  à  pesquisa,  investigação  e  desenvolvimento  de  ideias
inovadoras.  Por  ser  jovem e estar  implantando uma ideia  no  mercado,  outra  característica  das
startups é possuir risco envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos
custos iniciais e são altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento muito
grande  quando  dão  certo.  Algumas  empresas  já  solidificadas  no  mercado  e  líderes  em  seus
segmentos,  como o Google,  a  Yahoo e  o Ebay,  também são consideradas startups.  (Wikipedia,
2013).

 [2]  Para  mais aprofundamento sobre as empresas  startups  de  base  tecnológica,  recomendamos
acessar o seguinte link: http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_start-up.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

As alegações ratificam as justificativas já apresentadas quanto à capacidade técnica dos sócios da
empresa, e não trouxeram quaisquer elementos vinculados à avaliação da capacidade econômico-
financeira, além do compromisso de participação em processo seletivo para incubação de empresas,
que  constituia  fato  futuro  e  incerto  e,  portanto,  não  se  prestava  a  fundamentar  a  avaliação  da
capacidade econômico-financeira.

Quanto  à  abertura  da  empresa  em  endereço  da  UFRN,  deve-se  por  oportuno,  transcrever  da
constatação  1.2.1.1  deste  relatório,  decorrente  da  avaliação  da  regularidade  do  processo  de
incubação de empresas,  que  traz  as seguintes considerações acerca da utilização do imóvel  da
UFRN pela empresa SIG:

“Sendo assim, do confronto do teor dos documentos emitidos pelo coordenador do NATA e
Superintendente da SINFO (Superintendência de Informática) em 03 e 12 de agosto de 2011
com o teor das respostas à S.A 201211878/003 (itens 3 e 4), complementada pela verificação in
loco das  empresas  incubadas,  conclui-se  que os documentos  emitidos pelo coordenador do
NATA e Superintendente da SINFO, visavam tão somente legalizar a utilização do imóvel da
Superintendência de Informática pela SIG Software e Consultoria Ltda, uma vez que:

-  não houve acordo prévio ao registro da empresa SIG e à celebração do Contrato de
Licenciamento nº 01/2011 para utilização do endereço da SINFO;

-  não  cabia  ao  coordenador  do  NATA  solicitar  espaço  para  utilização  de  empresa
selecionada no perfil de incubação não presencial (a distância); e

-  as  empresas  selecionadas  no  perfil  de  incubação  presencial  precisaram  aguardar  a
disponibilização de espaços físicos no Instituto Metrópole Digital, o que só ocorreu em
2012, conforme informado pelo coordenador do NATA, embora existissem quatro salas
disponíveis no prédio da SINFO.

Desta forma, conclui-se que houve tratamento privilegiado à empresa de dirigente da Unidade e
que a utilização do imóvel da UFRN, localizado na Av. Capitão Mor Gouveia, 2851, Natal, é
irregular, em virtude das seguintes constatações:

- o registro da sede da empresa SIG Software e Consultoria no endereço do prédio da
SINFO e sua utilização ocorreu por autorização tácita do Superintendente da SINFO e com
pleno conhecimento da UFRN, uma vez que no processo de concessão de licenciamento
(23077.021311/2011-85) foram verificadas a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e
trabalhista da empresa, condições necessárias à celebração do contrato, conforme previsão
dos  artigos  27  a  29  da  Lei  nº  8.666/93,  cujos  documentos  probatórios  explicitam  o
endereço de localização da empresa;

- a utilização de três salas da Superintendência de Informática – SINFO pela empresa SIG
Software  e  Consultoria  não  está  amparado  pelo  processo  seletivo  de  propostas  para
incubação de empresas, vinculado ao Edital NATA nº 01/2011, uma vez que a empresa foi
selecionada no perfil de incubação não presencial (a distância), que não previa a utilização
de espaço físico exclusivo do NATA; e

-  não  houve  acordo  prévio  entre  o  Coordenador  do  NATA  e  o  Superintendente  de
Informática para a utilização do imóvel da Superintendência de Informática - SINFO pela
SIG, dada a oportunidade, a pertinência e o teor do pedido realizado em 03 de agosto de
2011,  e da resposta de 12 de agosto de 2011,  que pretendiam revestir  de  legalidade a
utilização privilegiada e irregular do espaço físico da Superintendência de Informática pela
empresa SIG.”

RECOMENDAÇÃO: 001



Apure responsabilidade pela celebração de contrato de licenciamento com empresa que não atendia
aos requisitos de capacidade econômico-financeira e qualificação técnica exigidos no Decreto nº
5.563/2005.

RECOMENDAÇÃO: 002

Rescinda o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 com a empresa SIG Software e Consultoria em
Tecnologia da Informação Ltda., uma vez que não foi atendido o requisito previsto no art. 7º, § 6º
do Decreto nº 5.563/2005.

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 015

Em 28/02/2011, foi protocolado o Processo de nº 23077.008714/2011-39, no qual o Sr. G.A.F.L.
pleiteou a cessão, em caráter de co-titularidade, dos direitos autorais dos sistemas institucionais
integrados SIPAC, SIGAA, SIGRH, SIGPP, SIGAdmin e SIGED, com base no art. 11 da Lei nº 
10.973  e do art. 17 da Resolução nº 149/2008 CONSEPE.

No que se refere a tal matéria, a Lei nº 9.609/98 assim dispõe:

“Art.  4º  Salvo  estipulação  em  contrário,  pertencerão  exclusivamente  ao  empregador,
contratante  de  serviços  ou  órgão  público,  os  direitos  relativos  programa  de  computador,
desenvolvido  e  elaborado  durante  a  vigência  de  contrato  ou  de  vínculo  estatutário,
 expressamente   destinado  à  pesquisa  e  desenvolvimento,  ou  em  que   a  atividade  do
empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria
natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º  Ressalvado ajuste em  contrário,  a  compensação do  trabalho ou  serviço prestado
limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º  Pertencerão, com  exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os
direitos  concernentes  a  programa  de  computador  gerado  sem relação  com o  contrato  de
trabalho,  prestação  de  serviços  ou  vínculo  estatutário,  e  sem  a  utilização  de  recursos,
informações  tecnológicas,  segredos  industriais  e  de  negócios,  materiais,  instalações  ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha
contrato  de  prestação  de  serviços  ou  assemelhados,  do  contratante  de  serviços  ou  órgão
público.

§ 3º  O  tratamento  previsto  neste  artigo  será  aplicado  nos  casos  em  que  o  programa  de
computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Art. 5º Os direitos  sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos  de programa de
computador,  inclusive  sua  exploração econômica,  pertencerão  à  pessoa  autorizada  que as
fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Como  se  percebe  da  análise  dos  comandos  insculpidos  no  referido  texto  legal,  o  pedido  de
co-titularidade pleiteando pelo autor dos programas não teria como prosperar, face à inexistência de
requisito legal indispensável, qual seja, o ajuste prévio, com manifesta disposição contrária na qual
fosse afastada a exclusividade do direito do empregador relativo aos programas de computador. Por
conseguinte, na ausência de tal manifestação, somente à UFRN pertencem os direitos relativos aos
programas de computador em questão.

Em 10/03/2003, contudo, “considerando reunião ocorrida com o Diretor do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT)”, o Sr. G.A.F.L. fez um pedido de redirecionamento do pleito para:

“1)  A  assinatura  de  um contrato  de  parceria  entre  a  UFRN e  a  empresa  SIG  Software  e
Consultoria LTDA possibilitando que a empresa faça uso dos sistemas por conta própria por
um período de três anos;

2) Em  contrapartida,  na  qualidade  de  principal  autor,  comprometo-me  a  ceder  todos  os
softwares de direito particular que estão inseridos no contexto do sistema registrando o direito
autoral no INPI exclusivamente em nome da UFRN.

3) Proponho que todos os sistemas sejam considerados de licença livre (GPL v2) no horizonte
de dois anos, já que esta é uma política defendida pelo Governo Federal”.

No que concerne ao novo pedido, faz-se necessário esclarecer, em caráter preliminar, que, consoante
expresso no art. 4º da Lei nº 9.609/98, era inócuo o compromisso prestado pelo Sr. G.A.F.L. de “em
contrapartida, na  qualidade de principal  autor”,  comprometer-se a “ceder todos os softwares de
direito particular que estão inseridos no contexto do sistema registrando o direito autoral no INPI
exclusivamente em nome da UFRN”, uma vez que tais direitos, consoante explicitado acima, já



pertenciam, por lei, à Universidade.

Em anuência ao pedido de assinatura de um contrato de parceria,  a UFRN e a SIG Software e
Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda celebraram o contrato destinado ao licenciamento
para o direito de uso e de exploração, em caráter  não exclusivo, dos sistemas SIPAC, SIGAA,
SIGRH,  SIGPP,  SIGED,  SIGAdmin,  Arq_Sig  e  projetos  e  componentes  relacionados  ou
dependentes dos sistemas anteriormente citados.

Ao  analisar  as  disposições  contidas  em  nosso  ordenamento,  vislumbra-se  que  tal  solução  é
legalmente viável e respaldada na Lei nº 10.973/2004, a qual dispõe que:

Art. 6º. É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

[...]

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os
contratos  previstos  no  caput  deste  artigo  poderão  ser  firmados  diretamente,  para  fins  de
exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

Quanto  à  dispensa  de  licitação  para  contratação  da  licenciada,  constata-se  estar  igualmente
autorizada em nosso sistema jurídico por meio do Decreto 5.563/05, o qual preceitua que:

Art. 7o  É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, a realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento
para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração
de criação protegida.

 [...]

§ 6o  Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado e for
dispensada a licitação, a contratação prevista no caput poderá ser firmada diretamente, sem
necessidade de publicação de edital, para fins de exploração de criação que dela seja objeto,
exigida  a  comprovação da  regularidade  jurídica  e  fiscal  do  contratado,  bem como a  sua
qualificação técnica e econômico-financeira.

Diante de todo o exposto, conclui-se como juridicamente possível, em tese, a celebração de contrato
de licenciamento dos softwares em análise, mediante dispensa de licitação. Contudo, constatou-se
que  a  celebração  do  contrato  em  comento  não  observou  os  requisitos  legais  necessários  de
comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa, como também afrontou a
vedação de contratação de empresa pertencente a dirigente da unidade, expresso no art. 9º da Lei nº
8.666/93.

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes considerações pela Unidade, por meio do Ofício nº
190/13-R, de 27 de março de 2013:

“V – DO PEDIDO DE CO-TITULARIDADE

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 01 – O pedido de co-titularidade pleiteado pelo autor dos programas
não teria como prosperar, face à inexistência de requisito legal indispensável.

43. A equipe de auditoria afirma, com base nos §§ 1º e 2º do 4º e art. 5º da Lei 9.609/98 (Lei
de Software), que o pedido de co-titularidade pleiteado pelos autores dos programas não teria
como prosperar, face à inexistência de requisito legal indispensável, qual seja, o ajuste prévio,
com  manifesta  disposição  contrária  na  qual  fosse  afastada  a  exclusividade  do  direito  do
empregador relativo aos programas de computador.

44. Contudo, são os direitos do Sr. G.A.F.L. o que se discute, à luz do art. 11, parágrafo único,
da  Lei  10.973/2004,  quanto  à  arquitetura  dos  sistemas  que  foi  definida  antes  de  qualquer
relação de trabalho com a UFRN. Esse direito é reforçado no § 2º, do art. 4º da Lei 9.609/98, in
verbis:

Art. 4º. (...)

§ 2º Pertencerão, com exclusividade ao empregado, contratado de serviço ou servidor os
direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de
trabalho,  prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou
equipamentos  do  empregador,  da  empresa  ou  entidade  com  a  qual  o  empregador



mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços
ou órgão público. (grifos acrescentados).

45. Ademais,  conforme já relatado, o fato da UFRN ser titular  dos  sistemas não retira o
“direito moral” do autor, que é inalienável e irrenunciável, conforme assinala o artigo 27 da Lei
9.160/98  (Lei  dos  Direitos  Autorais),  ou  seja,  o  conhecimento  prestado  pelo  autor  para  a
construção dos sistemas a ele, e somente a ele, pertence.

VI - CONCLUSÃO

46. Observa-se que a equipe de auditoria reconheceu a existência de embasamento legal para
o contrato de licenciamento. Assim, a essência da contratação não é desprovida de legalidade.
Conforme mostra o Relatório Preliminar de Auditoria:

Diante de todo o exposto, conclui-se como juridicamente possível, em tese, a celebração
de contrato de licenciamento dos softwares em análise, mediante dispensa de licitação.
Contudo,  constatou-se  que  a  celebração  do  contrato  em  comento  não  observou  os
requisitos  legais  necessários  de  comprovação  da  qualificação  técnica  e  econômico-
financeira  da  empresa,  como também afrontou  a  vedação de  contratação  de empresa
pertencente a dirigente da unidade, expresso no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

47. Todavia, ressalta a falta de observância a determinados requisitos legais, que de fato não
ocorreu, quais sejam:

Comprovação  da  qualificação  técnica:  a  capacidade  técnica  foi
extensivamente  comprovada,  pois  os  sócios  da  empresa  licenciada  são  os
próprios autores dos sistemas. Destaque-se que os sistemas são compostos por
milhões  de  códigos  de  linguagem  de  programação  e  que  esses  autores  os
dominam integralmente;

1. 

Comprovação da qualificação econômico-financeira: trata-se de empresas de
softwares ou de inovação tecnológica, cujo capital intelectual é preponderante.
Contudo, a Universidade se reguardou inserindo cláusula de rescisão contratual
em caso de falência ou insolvência;

2. 

Vedação de contratação de empresa pertencente a dirigente da unidade: essa
vedação somente é exigida para os contratos de fornecimento de bens e serviços
para  a  administração  pública  (art.  9º  da  Lei  8.666/93).  Em  se  tratando  de
contratação  de  atividades  voltadas  à  inovação  tecnológica  essa  situação,  ao
contrário,  é  incentivada,  pois  até  licença  sem  remuneração  para  constituir
empresa  com  a  finalidade  de  desenvolver  atividade  empresarial  relativa  à
inovação pode ser concedida ao servidor (art.15 da Lei 10.973/2004).

3. 

Diante  do  exposto,  reiteramos  nossa  discordância  quanto  às  alegações  que  imputam  à
administração  da  UFRN  a  consecução  de  atos  que  configurariam  supostos  indícios  de
simulação  na  formalização  do  processo  que  fundamentou  o  Contrato  de  Licenciamento  nº
01/2011.”

Os argumentos apresentados pela Unidade quanto aos direitos de co-titularidade de G.A.F.L. não se
sustentam, uma vez que o cerne da alegação é que a arquitetura do sistema “foi definida antes de
qualquer relação de trabalho com a UFRN”, porém:

- o § 3º do artigo 4º da Lei nº 9.609/98 estabelece que “O tratamento previsto neste artigo será
aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e
assemelhados” -  hipótese que alcança a relação existente entre G.A.F.L. e a UFRN na ocasião do
desenvolvimento da arquitetura do sistema;

- o § 2º do mesmo artigo, idêntico parágrafo assinalado pela Universidade, prevê que os direitos
relativos ao programa de computador pertencerão ao empregado, caso não tenha sido utilizados
recursos, materiais, instalações ou equipamentos do órgão público, conforme segue:

“§  2º  Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os
direitos  concernentes  a  programa  de  computador  gerado  sem relação  com o  contrato  de
trabalho,  prestação  de  serviços  ou  vínculo  estatutário,  e  sem  a  utilização  de  recursos,
informações  tecnológicas,  segredos  industriais  e  de  negócios,  materiais,  instalações  ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha
contrato  de  prestação  de serviços  ou  assemelhados,  do  contratante  de serviços  ou  órgão
público.”(grifos nossos);

- o documento emitido pelo Superintendente de Informática como registro histórico do processo de
criação dos sistemas SIPAC, SIGAA, SIGRH e demais correlacionados, constante das folhas 03 a



06  do  processo  nº  23077.008714/2011-39,  afirma  que  “atribuímos  o  sucesso  à  arquitetura
desenvolvida por G.A.F.L. que foi cedida para uso da SINFO” (grifos nossos).

Desta forma, resta esclarecido que o pedido de co-titularidade pleiteado pelo autor dos programas
não  tem  como  prosperar,  haja  vista  a  ausência  do  ajuste  prévio,  a  utilização  de  recursos  e
equipamentos da UFRN para desenvolvimento do sistema e a cessão da arquitetura realizada pelo
autor.

Embora a co-titularidade pleiteada seja inadmissível, é imperioso registrar que desde o exercício de
2004, a UFRN utiliza recursos federais no desenvolvimento dos seus sistemas institucionais, sem os
quais este não passaria de um bom projeto com arquitetura pré-definida.

Além  do  uso  dos  materiais,  instalações  e  equipamentos  da  UFRN,  e  das  despesas  realizadas
diretamente pela Unidade, constatou-se que, por meio do convênio SIAFI nº 609200 (nº original
155/2007),  celebrado com a FUNPEC e vigente de 27/12/2007 a 31/12/2012, foram repassados
R$21.174.988,21 (vinte e um milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais
e  vinte e um centavos)  para  “Desenvolvimento da UFRN na área de tecnologia  da informação
estruturando as bases de dados institucionais das atividades acadêmicas e administrativas, através da
execução do "projeto de desenvolvimento institucional em tecnologia da informação em sistemas e
serviços de rede". Tal convênio previa a execução das seguintes metas físicas:

- Desenvolvimento dos sistemas de integração das bases de dados institucionais (SIPAC-Área
Administrativa, SIGAA-Área Acadêmica e SIGRN-RH);

- Manutenção e gerenciamento dos serviços de rede destinados à operação e manutenção dos
sistemas institucionais em produção;

- Desenvolvimento dos Sistemas de Integração das Bases de Dados Institucionais (SIPAC-Área
Administrativa, SIGAA-Área Acadêmica e SIGRN-RH);

- Manutenção e Gerenciamento dos serviços de rede destinados à operação e manutenção dos
sistemas institucionais em produção;

- Cooperação técnica, documentação, novos módulos e aprimoramento de módulos;

- Pesquisa aplicada sob os sistemas SIG; e

- Desenvolvimento de novos módulos/sistemas.

Destaque-se que, da análise das 1ª e 2ª prestações de contas parciais do convênio SIAFI Nº 609200
(nº original 155/2007), verificou-se que foram aplicados recursos para pagamento de salários do
pessoal  contratado  pela  fundação  de  apoio  para  desenvolvimento  dos  sistemas,  o  que  incluiu
R.G.F.L., sócia-gerente da empresa SIG Software & Consultoria.

Por  fim,  deve-se  registrar  que,  em  que  pese  o  “direito  moral”  do  autor,  que  é  inalienável  e
irrenunciável,  conforme  alegado  pela  Universidade,  tais  considerações  não  podem  motivar  a
concessão  de  tratamento  privilegiado,  que  foi  caracterizado  pela  celebração  de  contrato  com
empresa de dirigente,  contrariando os princípios da moralidade e impessoalidade insculpidos na
CF/88 e a vedação explícita do artigo 9º da Lei nº 8.666/93, e sem a comprovação dos requisitos de
capacidade  econômico-financeira  e  qualificação  técnica,  exigidos  no  artigo  7º  do  Decreto  nº
5.563/2005.

1.1.2 ASSUNTO - OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 001

Inexistência de processo administrativo regularmente formalizado.

Por meio da S.A nº 201205263/002, foi solicitado disponibilizar o processo administrativo referente
à seleção de propostas para incubação de empresas, tendo sido informado no Ofício nº 370/2012 –
PROPLAN, que “a documentação para seleção, contratação e a operação de projetos e planos de
negócio apresentados para incubação não foi autuada”, tendo sido disponibilizada a documentação
para análise sem a devida autuação.

Posteriormente,  toda  a  documentação  original  foi  devolvida  por  meio  do  Protocolo  nº
201205263/001, e solicitado por meio da S.A nº 201205263/005, organizar em ordem cronológica
os documentos que subsidiaram o processo seletivo para incubação de empresas, em decorrência do
Edital NATA nº 01/2011, procedendo à autuação de processo administrativo, conforme ditames da
Lei nº 9784/99 e da Portaria Normativa nº 05/2002 - SLTI, e disponibilizá-lo para análise.

Em atendimento à Solicitação de Auditoria citada, a Unidade encaminhou o processo administrativo
nº 23077.037971/2012-69, com os seguintes documentos em 585 folhas, que foram carimbadas e



numeradas, conforme segue:

Folha Descrição 
Data  do
documento

02 S.A nº 201205263/005 da CGU 16/08/12
03 a 08 Edital NATA nº 01/2011 18/04/11
09 a 11 Resultado preliminar das propostas 28/06/11
12 a 14 Resultado final das propostas 29/06/11

15
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa de incubação da UFRN. Tema: Ocupação dos postos do
NATA pelos aprovados no Edital 01/2011

01/07/11

16
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa  de  incubação  da  UFRN.  Tema:  Avaliação  final  dos
planos de negócios submetidos ao Edital 01/2011

27/06/11

17
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa de incubação da UFRN.

10/06/11

18
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa de incubação da UFRN. 

20/05/11

19
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa de incubação da UFRN. 

06/05/11

20
Lista  de  presença  do  Grupo  de  trabalho  para  elaboração  do
Programa de incubação da UFRN. 

15/04/11

21
Lista de presença do Grupo de trabalho para elaboração do Edital
NATA nº 01/2011

01/04/11

22
Lista de presença do Grupo de trabalho para elaboração do Edital
NATA nº 01/2011

25/03/11

23
Lista de presença do Grupo de trabalho para elaboração do Edital
NATA nº 01/2011

18/03/11

24 Capa “Anexo 1” na

25 a 30
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Ciência Ilustrada Studio

16/03/12

31 a 59 Proposta da empresa Ciência Ilustrada Studio 20/05/11
60 Capa “Anexo 2” na

61 a 66
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Fiction Camisetas

16/03/12

67 a 114
Proposta  da  empresa  Fiction  Camisetas  (26/03/11),  ficha  de
inscrição (fl 78) e ficha de encaminhamento de 09/06/11 (fl 79).

09/06/11

115 Capa “Anexo 3” na

116 a 121
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa SIG Software & Consultoria em
Tecnologia da Informação Ltda.

16/03/12

122 a 207
Proposta da empresa SIG Software & Consultoria em Tecnologia
da Informação Ltda. (2 vias)

09/06/11

208 Capa “Anexo 4” na

209 a 214
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o  representante  da  empresa SH4 Comércio e  Serviços  de
Informática Ltda. 

16/03/12

215 a 249 Proposta da empresa SoftUrbano 10/06/11
250 Capa “Anexo 5” na

251 a 256
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Essências da Caatinga

16/03/12

257 a 284 Proposta da empresa “Essências Nativas” 09/06/11
285 Capa “Anexo 6” na

286 a 291
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Bares Online Ltda. ME

16/03/12

292 a 322

Proposta da empresa Bares Online (sem data) – estão inseridos os
seguintes documento datados: Currículo de G.A.A.F. (10/06/11) –
fl. 298, cópia do documento de identificação com autenticação em
cartório  (10/06/11)  –  fl.  302  e  ficha  de  encaminhamento  e
inscrição (10/06/11) – fl. 303.

10/06/11

323 Capa “Anexo 7” na

324 a 329
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa E-Donators

16/03/11



330 a 346
Proposta  da  empresa  E-Donators,  contendo  o  currículo  de
C.V.R.B. de 10/06/11

10/06/11

347 Capa “Anexo 8” na

348 a 353
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Lua4

16/03/12

354 a 385
Proposta  da  empresa  Lua4  –  Soluções  em  Tecnologia  e
Comunicação

10/06/11

386 Capa “Anexo 9” na

387 a 392
Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012, assinado
com o representante da empresa Integral Engenharia Física

16/03/12

393 a 433
Proposta  da  empresa  Integral  Engenharia  Física  (16/05/2011),
contendo o currículo de V.B.D.de 10/06/11

10/06/11

434 Capa “Anexo 10” na
435 a 462 Proposta da empresa Confortu 20/05/11
463 Capa “Anexo 11” na

464 a 509 Proposta da empresa E-commerce Entertainment Sociedade Ltda sem data

510 Capa “Anexo 12” na
511 a 535 Proposta da empresa Estacionamento Inteligente 19/05/2011
536 Capa “Anexo 13” na

537 a 557
Proposta  da  empresa  Robosource  –  Tecnologia  em  robótica
educacional

30/05/11

558 Capa “Anexo 14 na
559 a 585 Proposta da empresa AL Engenharia Ltda. 30/06/2011

Registre-se  por oportuno,  que a  autuação extemporânea  do processo administrativo  não  sana a
irregularidade  da  inexistência  de  processo  administrativo  tempestivo,  e  compromete  a
confiabilidade dos documentos inseridos posteriormente e a completude do processo formalizado.
Nesse sentido, deve-se adicionar que não consta do processo encaminhado, o documento referente
ao resultado da qualificação – etapa que visava analisar as propostas e enquadrá-las nas áreas de
trabalho previstas no Edital, podendo inclusive desclassifica-las.

Durante o período de campo, foram solicitadas as seguintes justificativas:

a)      Por meio da S.A 201211878/002 foram solicitadas justificativas para a ausência de autuação
tempestiva de processo administrativo, tendo sido encaminhado em anexo ao Ofício nº 011/2012 da
AUDIN, de 29 de outubro de 2012, a seguinte alegação do coordenador do NATA:

“Desconhecimento  da  existência  da  Lei  nº  9.784/99  por  todo  o  grupo  de  trabalho
envolvido no projeto.”

b)      Por meio da S.A 201211878/005 (item 2), foi solicitado justificar a ausência de documento
referente ao resultado da qualificação, tendo sido alegado pelo coordenador do NATA:

“O  resultado  da  qualificação  foi  divulgado  pela  internet  e  enviado  por  e-mail  aos
proponentes. A planilha com o resultado encontra-se em anexo.”

Quanto às justificativas apresentadas, entendemos que a alegação de desconhecimento da norma
para a ausência de autuação tempestiva do processo e falta de justificativa para a inexistência de
documento  que  trate  do  resultado  da etapa de  qualificação  do processo  seletivo  demonstram a
necessidade  de acompanhamento  estreito  das  ações  desenvolvidas  por  docentes,  que venham a
repercutir em direitos e obrigações para terceiros.

CAUSA:

Falhas nos instrumentos de controle de atos administrativos sob a responsabilidade de docentes
colabora  para  a  ocorrência  de inobservâncias  às  formalidades  processuais  obrigatórias,  que são
distantes do ensino e pesquisa .

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do



Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“Informamos que a ausência física do processo administrativo não prejudicou, em hipótese
alguma, os direitos de terceiros, pois todas as fases previstas em edital foram cumpridas e
comunicadas aos interessados via e-mail”.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

A alegação final da Unidade não afasta a ilegalidade da conduta, pois, além da autuação e instrução
do processo administrativo não serem atos discricionários, a inobservância das normas básicas sobre
o processo  administrativo  prejudicou  a  completude  e  fidedignidade  dos  documentos  que  o
compõem, comprometendo a avaliação sobre a ocorrência de prejuízo aos direitos dos terceiros.

RECOMENDAÇÃO: 001

Doravante proceda a autuação tempestiva dos processos administrativos, incluindo oportunamente
todos os documentos produzidos ao longo do processo seletivo de propostas para incubação de
empresas, em observância aos ditames da Lei nº 9.784/99.

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 002

Ausência de competência do NATA, Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas, para lançar
edital de incubação de empresas em nome de UFRN.

O  Edital  NATA  nº  01/2011,  que  visava  selecionar  e  apoiar  propostas  de  desenvolvimento  de
empresas, continha o seguinte preâmbulo:

“O Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas – NATA, que representa a incubadora de
empresas  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  situado  no  Escritório
Administrativo  do  Metrópole  Digital  –  EAMD,  torna  público  para  o  conhecimento  dos
interessados que receberá em sua sede, propostas constituídas de documentação de Planos de
Negócio para seleção de projetos para incubação. O presente processo de seleção rege-se pelas
normas contidas neste Edital”.

Porém, constatou-se da análise dos documentos constitutivos da unidade suplementar denominada
Instituto  Metrópole  Digital,  que  o  Núcleo  de  Aplicação  de  Tecnologias  Avançadas  não  estava
inserido na estrutura do instituto citado e não possuía competência jurídica para lançar edital em
nome da UFRN, conforme demonstraremos a seguir.

I) Da existência e competências do NATA

Por  meio  da S.A nº  201205263/006,  foi  solicitada documentação  comprobatória  da  criação  do
Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas, da designação dos seus membros e da definição de
sua  competência  na  representação  da  incubadora  de  empresas  da  UFRN,  uma  vez  que  tais
documentos não estavam inseridos no processo administrativo nº  23077.037971/2012-69.

Em resposta  à  S.A citada,  o  único  documento encaminhado,  por  meio do  Ofício  nº  379/2012-
Proplan, foi a Portaria nº 003/2009-Propesq, de 18 de junho de 2009, que designou o Prof. G.B.B.
como coordenador do Núcleo de Aplicação de Tecnologias em Automação – não há documento
relativo ao Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas.

II) Da criação do NATA

Por  meio  do  Ofício  sn  de  21  de  agosto  de  2012,  o  Prof.  G.B.B.   prestou  os  seguintes
esclarecimentos quanto à criação do núcleo:

“1) 2008: O Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas, NATA, inicialmente denominado
Núcleo de Aplicação de Tecnologias da Automação, teve sua origem na forma de projeto no
Departamento de Engenharia da Computação e Automação da UFRN, e foi implantado neste
departamento sob a forma de projeto de pesquisa em 19 de junho de 2008, conforme anexo. O
espaço provisório alocado para o projeto foi de uma sala de 48 m² do laboratório de Automação
em Petróleo – LAUT – UFRN.

2) 2009:  Em  virtude  da  importância  que  o  projeto  tomou,  por  ser  a  única  iniciativa  em
incubação de empresa de base tecnológica na UFRN, o Prof. G.B.B.  teve reconhecida sua ação
em forma de  portaria  (Portaria  nº  003/2009  –  PROPESQ),  ao  mesmo  tempo  em que  era
convidado a fazer parte do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica – para que pudesse iniciar a
institucionalização do projeto NATA. Assim sugeriu a mudança do nome. Por pertencer ao
grupo  responsável  pela  Inovação  e  Empreendedorismo  da  UFRN,  de  forma  ritualística,  o
projeto  passou  de  forma  gradual  a  representar  todas  as  iniciativas  de  incubação  de



empreendimentos de toda UFRN. Neste momento em que acontecia a reestruturação do NIT,
com criação de várias  câmaras,  foi direcionado a este professor a  câmara de incubação de
empreendimentos.

3)  2009:  A  designação  de  coordenador  do  NATA  foi  mantida  pela  portaria  anterior.  Os
membros  do  NATA  foram  escolhidos  entre  os  membros  do  NIT,  já  que  representavam
indistintamente, a inovação e o empreendedorismo da UFRN, uma vez que foram indicados por
seus respectivos departamentos e nomeados por portarias específicas.

4) 2010 a 2012: Em meados de Dezembro de 2010, cessado o tempo para permanência no
NATA no LAUT, o Prof. A.D.D., então diretor do Projeto Metrópole Digital, PMD, convidou
as  empresas  incubadas,  a  equipe  da administração  do  NATA e,  consequentemente,  todo  o
projeto,  a  se  abrigarem  no  Projeto  Metrópole  Digital,  uma  vez  que  aquele  respondia
perfeitamente aos interesses do PMD e contar com uma equipe com mais de 10 professores
dedicados à incubação de empreendimentos.  Parceria aceita,  partiu-se para a elaboração do
processo de institucionalização do NATA, como parte integrante do PMD, que em meados de
abril de 2011 (Resolução nº 022/2011-CONSEPE, de 05 de abril de 2011) torna-se o Instituto
Metrópole Digital, unidade suplementar da UFRN, cujo regimento, que está em construção,
prevê o NATA como sua unidade de incubação oficial”.

Buscando avaliar a estrutura e a existência de competências quanto à incubação de empresas do NIT
e do Instituto Metrópole Digital, foram analisados os documentos de criação de ambos, tendo se
constatado que o NATA não é parte integrante da estrutura do Metrópole Digital ou do NIT, e que

estes não possuem competência para desenvolver ações voltadas para a implementação da Lei No

10.973/2004, conforme segue:

a)      NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica:

A Resolução nº 004/2007 – CONSUNI reestruturou a Pró-reitoria de Pesquisa da UFRN e criou o
NIT, como parte integrante do Departamento de Inovação Tecnológica, tendo sido verificado que o
núcleo citado não tem atribuições voltadas para as ações de empreendedorismo e que o NATA não é
citado no documento;

b)      Instituto Metrópole Digital:

A Resolução nº 003/2011 - CONSUNI aprovou a criação do Instituto Metrópole Digital – IMD,
como Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, bem como o
seu Regimento Interno, em 18/04/2011, mesma data do lançamento do Edital NATA nº 01/2011.
Verificou-se que as ações voltadas para empreendedorismo não constam dentre as suas finalidades,
e que o NATA – Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas não está inserido em sua estrutura,
conforme se constata a seguir:

“Art. 2º O IMD possui uma estrutura física composta pelas seguintes unidades:

I - Diretoria Executiva;

II – Secretaria Executiva;

III – Núcleo de Pesquisas e Inovação em Tecnologia da Informação (NPITI);

IV - Centro Integrado de Vocação Tecnológica (CIVT);

V – Laboratórios de Pesquisas Associados;

VI - Grupos de Pesquisa Associados.”

Por  meio  da S.A nº  201205263/006,  foi  solicitada  documentação  comprobatória  que vincule  o
NATA – Núcleo de Aplicação de Tecnologia Avançada ao IMD- Instituto Metrópole Digital, o que
não foi atendido.

III) Da vinculação do NATA

Por fim, na S.A 201211878/002 foi solicitado informar a que órgão da UFRN estava vinculado o
Núcleo  de  Aplicação  de  Tecnologia  Avançada,  por  ocasião  do  lançamento  do  Edital  NATA nº
01/2011, tendo sido encaminhada resposta em anexo ao Ofício 011/2012 da AUDIN, que esclareceu
que  “Sendo  ainda  um  projeto  de  pesquisa  e  inovação,  o  NATA  estava  e  está  vinculado  à
Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN – PROPESQ, sob o nº PVG89392011, renovado para o período
01/04/2011 a 31/03/2013 (Vide anexo: Projeto de Pesquisa NATA 02). O Projeto original iniciado
pelo processo 23077.023268/200897 (Vide anexo:  Projeto de Pesquisa NATA 01),  culminou no
projeto vigente” (sic).



Desta forma, considerando o teor dos esclarecimentos prestados pelo coordenador do Núcleo de
Aplicação  de Tecnologias  Avançadas  e  a  ausência  de documentação  que formalize  a  criação e
competências do núcleo, constata-se que, na data de lançamento do Edital,  o NATA não estava
formalmente  constituído,  sendo apenas  um projeto  de  pesquisa  sem atribuição  ou  competência
definida por normativo interno, e não existia documento que autorizasse sua atuação em nome da
UFRN.

Durante o período de campo, por meio da S.A nº 201211878/004, foi solicitada justificativa para o
lançamento do Edital NATA nº 01/2011, por núcleo sem competência para representar a UFRN,
tendo sido alegado que coordenador do NATA que:

“A  competência  para  o  NATA  representar  a  UFRN  na  Incubação  de  Empresas  na  área
Tecnológica está resguardada por Parecer da Comissão de Inovação e Empreendedorismo no
ano de 2008, em anexo. Foi considerado que esta competência foi mantida, com a aprovação da
Resolução sobre Incubação de Empresas da UFRN em 2011, por esta competência não ter sido
destituída, e por não haver outra Incubadora de Empresas de Base Tecnológica até o momento”.

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que esta não é suficiente para fundamentar a
competência do NATA representar a UFRN em processo de incubação de empresas,  tendo em vista
que o Parecer citado na justificativa da unidade, apenas avalia duas propostas concorrentes do Edital
PROPESQ  07/2008  de  concessão  de  bolsas  de  iniciação  tecnológica  aos  coordenadores  de
Pré-incubadora/incubadora cadastradas na PROPESQ. Transcrevem-se abaixo os parágrafos inicial
e final do parecer citado, emitido por um membro da comissão de inovação e empreendedorismo,
que demonstra que não houve qualquer definição de competência:

“Duas  propostas  foram  recebidas  atendendo  ao  edital  PROPESQ 07/2008,  enviadas  pelos
professores G.B.B. (proposta 1) e C.A.J. (proposta 2).

(...)

Com base nos relatos acima, dou parecer desfavorável à proposta 2 e favorável à proposta 1,
com as seguintes ressalvas:

- O coordenador da proposta 1 deverá submeter o formulário de cadastramento com texto mais
detalhado, incluindo principalmente informações sobre a formalização da relação das (futuras)
empresas com a universidade, incluindo previsão de convênios sobre propriedade intelectual e
formas de avaliação da atividade empreendendora.

- O coordenador da proposta 1 deverá substituir o termo “empresa” no texto, por outro que
melhor descreva a condição do grupo “pré-incubado”. O termo empresa deverá ser utilizado
apenas quando o grupo dispuser de CNPJ.

- Respeitando o teto de duas unidades, recomendo a concessão de cotas de bolsas de IT para o
proponente  da  proposta  I,  condicionado  à  submissão  de  um  plano  de  trabalho  para  o(s)
bolsista(s) com justificativa.”

Além disto,  é importante frisar que o servidor responsável pela emissão do Parecer não possuía
competência para estabelecer atribuições à proposta aprovada no Edital nº 008/2008, porquanto sua
atuação estava vinculada à Portaria nº 003/2008-PROPESQ , cujo teor transcreve-se abaixo:

“A PRÓ-REITORA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE, usando da atribuição conferida pela Portaria nº 301/2007-R, de 28 de maio de
2007.

Art. 1º - Designar M.F., matrícula SIAPE *******, Professor Associado I, lotado no 
Departamento de Engenharia de Materiais e F.R.S., matrícula SIAPE ******, Professor 
Adjunto I, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, para, sob a presidência do primeiro 
da lista, assessorar a PROPESQ na avaliação das propostas do Programa de Apoio a Pré-
incubadoras/Incubadoras cadastradas na UFRN, Edital nº 007/2008-PROPESQ.

Art. 2º - Fazer publicar esta portaria em Boletim de Serviço.”

Sendo  assim,  resta  esclarecido  que  o  parecer  encaminhado  não  estabelece  competência  para  o
NATA representar  a  UFRN em processo  de  seleção  de  propostas  para  incubação,  porquanto  o
sujeito emitente do Parecer não possuía competência para tal e o teor deste documento apenas avalia
duas propostas concorrentes às bolsas do Edital nº 007/2008 – PROPESQ.

Desta forma, uma vez que a competência não foi estabelecida, não prospera o argumento de que



esta não foi destituída pela Resolução sobre Incubação de Empresas de 2011; devendo-se ainda
ressaltar que a atribuição de competência não ocorre tacitamente “por não haver outra Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica até o momento”.

CAUSA:

Falta de atuação da Pró-reitora de Pesquisa, a quem cabia representar a UFRN em processo seletivo
de  propostas  para  incubação,  conforme  previsto  na  Resolução  CONSUNI  nº  004/2007,  que
reestruturou  a  Pró-reitoria  de  Pesquisa  (PROPESQ),  em  cuja  estrutura  passou  a  existir  o
Departamento de Inovação e Empreendedorismo, a quem competia, dentre outras atribuições:

- Regulamentar no âmbito da Instituição a Lei No 10.973, de 02 de Dezembro de 2004; e

-  Estimular  a  criação  de  Parques  Tecnológicos,  Incubadoras  de  Base  Tecnológicas,  Empresas,
Cooperativas e outras formas organizacionais, sempre objetivando a Pesquisa e Desenvolvimento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“O fato de qualquer pessoa ou empresas já constituídas se interessar em participar do programa
de incubação de uma Universidade traz benefícios para ambos os partícipes. Para as pessoas e
empresas representa, além do apoio logístico, a oportunidade de interação mais próxima com a
academia, e,  para  a Universidade,  a oportunidade da interação com as empresas  visando à
pesquisa aplicada. É essencial para o desenvolvimento do país essa aproximação para que as
nossas Universidades passem a realizar pesquisas que produzam conhecimentos para a atender
aos anseios da sociedade. Assim, a captação de projetos inovadores não pode sofrer nenhuma
restrição. Ao contrário, precisa ser fomentada.

O NATA é um projeto de pesquisa aprovado institucionalmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa
com total  apoio da administração  central  da  Universidade e  do Instituto Metrópole  Digital
(IMD). Ao NATA foi delegada a atividade de  incubadora de empresas da UFRN por questões
históricas e pelo conhecimento que já se tem deste projeto na comunidade acadêmica. O projeto
NATA foi incorporado ao Instituto Metrópole Digital por convite de seus dirigentes por ter
demonstrado resultados positivos e estar de acordo com que os objetivos do IMD. A auditoria
da  FINEP,  quando  em  uma  de  suas  visitas  em  abril  de  2012,  elogiou  o  grau  de
comprometimento  dos  professores  e  os  resultados  alcançados  pela  incubação,  ainda  que
embrionária.

Pelo exposto, destacamos que o primeiro edital NATA nº 01/2011, visando a selecionar projetos
inovadores de base tecnológica não foi lançado à revelia da UFRN”.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

As alegações adicionais da Unidade não oferecem elementos que justifiquem o NATA ter atuado em
nome da UFRN no processo de seleção de empresas para incubação sem possuir competência para
tal. Além disto, deve-se refutar a afirmação de que “a captação de projetos inovadores não pode
sofrer nenhuma restrição”, pois toda ação de incentivo deve estar pautada nos limites legais, que no
caso concreto, inicia-se com a existência de sujeito com competência formalmente instituída.

RECOMENDAÇÃO: 001

Abstenha-se de permitir ou tolerar o lançamento de edital em nome da UFRN por quem não possua
competência, formalmente constituída, para tal.

1.1.2.3 CONSTATAÇÃO 003

Existência  de  vícios  no  Edital  NATA nº  01/2011  que  comprometem  regularidade  do  processo
seletivo.

O Edital NATA nº 01/2011 visava selecionar propostas para incubação de empresas, que receberiam
apoio técnico, além de permissão de uso de bens públicos, conforme se verifica no teor dos itens 1,
2 e 10 do edital:

- Item 1: Objeto



“Selecionar e apoiar propostas de pessoas ou grupos interessados em desenvolver negócios de base
tecnológica com elevado grau de conhecimento agregado, com a finalidade de criar, a posteriori,
empresas  competitivas  baseadas  em ideias  inovadoras  e  viáveis  à  produção,  comercialização  e
melhoria de qualidade de vida. São aguardados projetos aplicados às seguintes áreas:

(a)     Tecnologias da Informação e Comunicação

- Dispositivos eletrônicos: sistemas embarcados; microeletrônica; sistemas; sistemas web;
educacionais

(b)   Outras propostas que configurem o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços de
caráter inovador na área de TIC: desenvolvimento de sensores; novos materiais, rastreamento,
otimização de grids, segurança de sistemas e outras.”

-  Item  3:  Natureza  do  apoio  disponibilizado  pelo  NATA  e  investimento  por  parte  dos
empreendimentos aceitos para incubação

“Aos empreendedores selecionados neste Edital, no perfil presencial, serão disponibilizados uma
infraestrutura  física  mínima e serviços que permitirão a consolidação dos empreendimentos em
desenvolvimento,  os  quais  serão  permanentemente  acompanhados  e  avaliados  por  consultores
especializados, conforme descrito a seguir:

(a)    Área física de uso exclusivo e de uso comum;

(b)   Área exclusiva, correspondendo a uma empresa, contendo;

1. Um computador por negócio incubado;
2. Mesas e cadeiras;
3. Pontos de energia elétrica;
4. Pontos de comunicação de dados.

(c)    Apoio técnico informacional, no campo mercadológico, de design, comercial e estratégico
e de capacitação, composto por professores da UFRN e entidades parceiras.

(d)    Uso  compartilhado  de  um ramal  telefônico,  não  subsidiado,  com prestação  de  conta
mensal;

(e)   Participação em cursos, seminários e palestras administradas pelo NATA.

(f)     Utilização da estrutura do escritório da Metrópole Digital, conforme acordado com a
direção do prédio”.

- Item 10: Termo de Permissão de Uso

“Os direitos e obrigações dos candidatos serão definidos nos Termos de Permissão de Uso, no
qual constarão cláusulas sobre objeto, infraestrutura disponível, acompanhamento e avaliação
dos empreendimentos, critérios de comercialização, condições e prazos de permanência, casos
de rescisão e foro judicial...”.

Da análise dos termos do Edital NATA nº 01/2011, constata-se que o processo seletivo está eivado
de vícios que afrontam os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação e da razoabilidade,
previstos no artigo 37 da CF, conforme segue:

1) O preâmbulo do Edital não menciona a subordinação a qualquer lei; e apenas informa que “O
presente processo rege-se pelas normas contidas neste Edital”. Porém, da análise do teor do edital,
se constata que foram estabelecidas normas inócuas, pois está prevista a observância das normas
previstas no Regulamento NATA, conforme se atesta no teor dos trechos abaixo transcritos, porém o
Núcleo Aplicação de Tecnologia Avançada não existia formalmente,  uma vez que ainda está na
condição  de  projeto  de  pesquisa,  e  seu  regulamento,  mesmo  que  existente,  não  se  presta  a
estabelecer normas de um edital, pois o sujeito (NATA) não é competente:

- Item 2 – Elegibilidade:

“A seleção, a contratação e a operação dos projetos eleitos, deverão obedecer as normas
previstas no Regulamento NATA”; e

- Item 11 – Disposições gerais:

“Não serão aceitas propostas que estiveram em desacordo com o presente Edital e com o
Regulamento do NATA”.



Cite-se  também  que,  por  meio  da  S.A  201211878/02  (item  3),  foi  solicitado  disponibilizar  o
documento de aprovação do Regulamento do NATA, tendo sido informado que o documento não foi
encontrado.

2) Não constam do processo nº  23077.037971/2012-69, as portarias de designação da Comissão
Qualificadora e da Avaliadora, previstas no item 5 do edital, abaixo transcrito, tendo sido solicitada
a disponibilização dos documentos por meio das S.As 201205263/07 e 09, e reiterado pela S.A
201211878/004, o que não foi atendido pela Unidade:

“5. Comissões

As Comissões serão compostas por professores da UFRN e parceiros: SEBRAE, FIERN, IES
do RN, cuja finalidade é verificar, analisar, enquadrar e classificar as propostas submetidas a
este Edital. São duas:

Comissão Qualificadora (CQ)

Tem por funções:

i) Verificar os documentos de inscrição

ii) Analisar as propostas

iii) Enquadrar as propostas às linhas prioritárias

iv) Encaminhar as propostas pré-classificadas à Comissão Avaliadora

Comissão Avaliadora (CA)

Tem por funções:

i) Encaminhar as propostas aos consultores ad hoc específicos

ii)  Avaliar  os  planos de negócios  e  classificá-los  segundo os  critérios  de classificação
constantes no item 8.”

Verificou-se que, além de não existir documentação de designação dos membros das Comissões
citadas, também não foi observada a composição prevista no item 5 citado, uma vez que apenas
participaram servidores da UFRN, conforme informado em resposta à S.A nº 201211878/004, que
esclareceu que as comissões foram compostas “por professores membros da Comissão de Inovação
e Empreendedorismo e por professores que atuam na área de Inovação e Empreendedorismo”.

3) O Edital estabelecia poderes excessivos às comissões julgadoras e ao NATA, nos itens abaixo
elencados, que atentam contra o princípio da impessoalidade, pois a previsão contida no item 3
possibilita  a  utilização  de  critérios  não  estabelecidos  no  edital,  que  permitiriam  desclassificar
interessados, ainda que atendessem aos parâmetros estabelecidos no edital; enquanto que a previsão
do item 11 permite a anulação ou revogação do processo seletivo, imotivadamente.

-  Item  3  –  Natureza  do  apoio  disponibilizado  pelo  NATA e  investimentos  por  parte  dos
empreendimentos aceitos para incubação:

“Os pleitos à incubação a distância, definida no item 4, serão selecionados segundo seu
enquadramento nas áreas prioritárias citadas no item 1, da contrapartida de infraestrutura
oferecida  pelo  empreendimento  e  segundo  critérios  estratégicos  estabelecidos  pelas
comissões julgadoras” (grifos nossos); e

- Item 11 – Disposições gerais:

“O NATA reserva para si o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente
Edital,  ou  adiá-lo  por  conveniência  própria,  ainda  que  depois  do  julgamento  e
classificação das propostas,  sem que isto  resulte  qualquer direito de reclamação e/ou
indenização dos candidatos”.

4) Os direitos e obrigações dos vencedores do processo seletivo não estão definidos no edital, que
prevê  que  tais  definições  ocorrerão  posteriormente,  por  ocasião  da  assinatura  dos  Termos  de
Permissão de Uso, cuja minuta não consta do edital.



O item 10 do Edital NATA nº 01/2011, que trata do Termo de Permissão de Uso, estabelece que “Os
direitos e  obrigações dos candidatos serão definidos nos Termos de Permissão de Uso, no qual
constarão  cláusulas  sobre  objeto,  infraestrutura  disponível,  acompanhamento  e  avaliação  dos
empreendimentos,  critérios  de  comercialização,  condições  e  prazos  de  permanência,  casos  de
rescisão e foro judicial... ” (grifos nossos).

A definição posterior de direitos e obrigações dos candidatos contraria o princípio da publicidade.

Durante o período de campo, foram solicitadas justificativas por meio das S.As nº 201211878/004 e
008, tendo sido apresentados os seguintes esclarecimentos pelo coordenador do NATA:

1) Previsão de observância das normas previstas no Regulamento NATA, nos itens 2 (Elegibilidade)
e  11  (Disposições  Gerais),  embora  o  Núcleo  Aplicação  de  Tecnologia  Avançada  não  existisse
formalmente e seu regulamento, mesmo que existente, não fosse apto a estabelecer normas de um
edital:

“O Regulamento e Termo de Uso do NATA previstos no Edital NATA nº 01/2011 encontram-se
em anexo e foram disponibilizados e assinados por todos os aprovados no Edital supracitado
quando da assunção dos postos”.

2) Ausência de designação das Comissões Qualificadora e Avaliadora e a irregularidade das suas
composições, que apenas possuíam servidores da UFRN, enquanto o Edital previa a participação de
representantes do SEBRAE, FIERN, IES do RN:

“Considerando que o Edital NATA nº 01/2011 foi o primeiro após a aprovação da Resolução
sobre Incubação de Empresas da UFRN, foram feitos contatos telefônicos com o SEBRAE,
FIERN  e  IFRN  para  a  indicação  de  representantes  para  as  Comissões  Qualificadora  e
Avaliadora previstas no Edital. Entretanto, as respostas ainda não foram enviadas para a UFRN
e,  para  não  causar  atrasos  no  processo,  as  Comissões  foram  formadas  somente  com
representantes da UFRN.”

3) Previsão de poderes excessivos às comissões julgadoras e ao NATA nos itens 3 e 11 do Edital
NATA nº 01/2011:

“O Edital NATA nº 01/2011, em seu item 7, estabelece os critérios de classificação. Em relação
à possibilidade de anulação ou revogação  do  Edital  após  o  julgamento e  classificação das
propostas, teve como motivação Editais similares de outras instituições, mas não foi aplicado
até o momento. Mas, pretende-se alterar este item em Editais futuros”.

4) Ausência de definição prévia dos direitos e obrigações dos vencedores do processo seletivo, uma
vez que o Edital NATA nº 01/2011 prevê que tais definições ocorrerão posteriormente, por ocasião
da assinatura dos Termos de Permissão de Uso (item 10):

“O Regulamento e Termo de Uso do NATA previstos no Edital NATA nº 01/2011 encontram-se
em  anexo  e  foram  disponibilizados  antes  da  submissão  das  propostas  a  todos  os  que
manifestaram interesse em participar do Edital supracitado”.

Da análise  dos argumentos e/ou documentos  apresentados pela  Unidade, evidenciou-se  que não
foram apresentados elementos que  descaracterizem a irregularidade do Edital NATA nº 01/2011
pela inobservância aos princípios constitucionais que regem a administração pública ,  tendo em
vista que:

1) A previsão dos itens 2 e 11 do Edital, de que deveriam ser observadas as normas previstas no
Regulamento NATA,  constitui uma previsão editalícia inócua, uma vez que o citado regulamento
não constituía documento válido para estabelecer regras de um edital. Além disto, a alegação da
unidade  de  que  o  Regulamento  foi  disponibilizado  aos  aprovados  no  Edital  não  afasta  a
irregularidade, pois, mesmo que este documento fosse válido, todos os critérios de julgamento, bem
como os direitos e deveres do administrado, devem estar contidos no edital, ao qual deverá ser dada
a devida publicidade.

2) A alegação de que a inobservância das regras de composição das Comissões Qualificadora e
Avaliadora previstas no Edital foi decorrente da falta de resposta das instituições e da intenção de
não atrasar o processo não afasta a irregularidade em pauta, tendo em vista que, em respeito ao
princípio da legalidade, o administrador não pode descumprir as regras e condições do edital.

Além disto, deve-se ainda questionar a necessidade e a motivação para evitar o atraso do processo
seletivo de propostas para incubação, uma vez que questionado quanto à existência de Termos de
Permissão de Uso assinados no exercício de 2011 (item 3 da S.A 201211878/03), foi alegado que:



“Não foram assinados Termos de uso no exercício de 2011. A demora na assinatura dos Termos
deveu-se  à  falta  de  espaço  físico  para  acomodar  os  empreendimentos  classificados.  Isto  só
aconteceu apenas em 2012”.

Não foram apresentadas justificativas para a ausência de designação dos membros das comissões
qualificadora e julgadora.

3)  Não  foram  apresentadas  justificativas  que  descaracterizem  a  irregularidade  da  previsão  de
poderes excessivos às comissões julgadoras e ao NATA, pois não foram apresentadas alegações
quanto à previsão do item 3 de que os pleitos de incubação a distância seriam julgados “segundo
critérios estratégicos estabelecidos pelas comissões julgadoras”,  e a alegação de que a cópia de
editais similares motivou a permissão para a anulação ou revogação do Edital imotivadamente (item
11)  apenas  demonstra  a  fragilidade  dos  controles  internos  no  acompanhamento  de  atos
administrativos vinculados ao processo seletivo de propostas para incubação de empresa.

4) A alegada disponibilização do Regulamento e Termo de Permissão de Uso aos interessados antes
da submissão das propostas não atende ao princípio constitucional da publicidade, haja vista que tal
princípio visa assegurar o pleno conhecimento à coletividade dos atos administrativos, de forma a
proporcionar  a  transparência  da  gestão pública.  Além disto,  não  foram apresentados  elementos
comprobatórios da disponibilização do Regulamento e Termo de Permissão de Uso aos participantes
do processo seletivo do Edital NATA nº 02/2011.

CAUSA:

As irregularidades do Edital NATA nº 01/2011 são decorrentes da falta de supervisão das ações de
docentes  envolvidos  com  incubação  de  empresas  pela  Pró-reitora  de  Pesquisa,  a  quem  cabia
representar  a  UFRN em processo  seletivo  de  propostas  para  incubação,  conforme  previsto  na
Resolução CONSUNI nº 004/2007.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 22117/2013/CGU-R/RN, de 25 de julho de 2013, foi encaminhada a versão
preliminar da constatação em tela, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela
Unidade, por meio do Ofício nº 518/13-R, de 05 de agosto de 2013:

“Com a devida vênia, entendemos que as alegações se acham completamente  desprovidas de
razoabilidade uma vez que toda análise levada a cabo se restringiu aos dispositivos da Lei
8.666/93 em edital de natureza puramente acadêmica.

Esclarecemos  que  o  edital  de  incubação  de  empresas  não  tem  por  objetivo  a  seleção  de
proposta para a permissão de direito de uso de bem público, mas, na verdade, busca a seleção
de projetos de inovação tecnológica, ou seja, seleção de candidatos que desejam empreender
negócios de base tecnológica, com previsão legal contida no art. 4º da Lei 10.973/2004.

Destaque-se que a Universidade fomenta as ideias de inovação, ajudando empreendedores em
diversas  ações,  tais  como:  estruturação  de  plano  de  negócios,  constituição  de  empresa,
acompanhamento gerencial, apoio logístico etc. Uma vez constituídas as empresas, ou quando
estas já são constituídas, a universidade poderá compartilhar e não ceder seus laboratórios,
equipamentos,  instrumentos,  materiais  e  demais  instalações  com  essas  empresas,  para  a
produção das criações ou inventos tecnológicos.

Assim, a análise do edital de incubação com base nos critérios definidos pela lei de licitações
não  tem sentido  lógico;  logo  não  prospera  a  alegação  de  que  o  edital  contém vícios  que
comprometem a regularidade do processo seletivo. A propósito, as seleções de projetos para
incubação nas Universidades pesquisadas seguem regras similares às adotadas pela UFRN e,
também,  os  seus  editais  não  fazem  menção  à  lei  de  licitações  visto  que  são  de  natureza
acadêmica (ver alguns editais em anexo).

O fato do edital não ter mencionado a lei de licitações não implica dizer que a Universidade
desrespeita os princípios constitucionais da administração pública. Muito longe disso. Sendo
assim, os editais de concurso do vestibular das Universidades, os editais de fomento a pesquisa
lançados pelo CNPq, FINEP e CAPES estariam cheios de vícios, pois neles não consta menção
à Lei 8.666/93. Observamos, sim, os princípios insculpidos no art. 37 da constituição federal
que são basilares aos atos administrativos.

Reconhecemos, entretanto, que os editais de incubação, como todo ato jurídico complexo, estão
sempre precisando de aprimoramento. Esta é uma medida que a Pró-Reitoria de Pesquisa vem
adotando, mas discordamos, veementemente, que esses editais se prestam à permissão de uso
de bens móveis e imóveis da Universidade sem observância das normas instituídas pela Lei
8.666/93”.



Na oportunidade, ressaltamos que, no sentido de continuamente buscarmos o aperfeiçoamento
de nossos procedimentos e resoluções, e acatando sugestões da CGU, alteramos a Resolução nº
054/2011  -  CONSEPE  sobre  Incubação  de  Empresas,  para  a  Resolução  nº  089/2013-
CONSEPE, em 04 de Junho de 2013, a qual segue anexada a este ofício".

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

O  cerne  das  alegações  apresentadas  é  a  insubordinação  do  processo  seletivo  de  incubação  de
empresas às determinações da Lei de Licitações – porém, entendemos que a discussão acerca da
aplicabilidade ou não da Lei nº  8.666/93 é acessória diante das evidências que apontam para o
comprometimento  da  regularidade  do  processo  em  comento,  pela  inobservância  dos  princípios
constitucionais, que regem a administração pública.

Registre-se que à inobservância às limitações da lei nº 8.666/93 não implica necessariamente em
desrespeito  aos  princípios  estabelecidos  no  artigo  37  da  CF/88;  porém,  no  caso  concreto,  foi
evidenciada  a  afronta  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência, tendo em vista que:

- o princípio da legalidade foi inobservado, uma vez que o Edital NATA nº 01/2011 não previu
subordinação a qualquer lei, estabeleceu normas inócuas por inexistir Regulamento NATA, previu
poderes excessivos às comissões julgadoras e ao NATA e não estabeleceu previamente os direitos e
deveres dos vencedores do processo seletivo; além das irregularidades verificadas em sua condução,
que estão tratadas no item 1.1.3.1 deste Relatório;

- os princípios da impessoalidade e da moralidade foram afrontados, uma vez que não é possível
atestar que o processo seletivo do Edital NATA nº 01/2011 objetive ao interesse público e esteja em
consonância com a moralidade pública, tendo em vista a motivação e o lançamento inoportuno do
edital citado, que estão tratados no item 1.1.2.1 deste Relatório;

- o princípio da publicidade foi descumprido, pois não houve divulgação oficial do Edital NATA nº
01/2011, que foi restrita à veiculação de notícia no portal da UFRN, o que afronta a previsão do
artigo 2º da Lei nº 9.784/99, conforme tratado no item 1.1.3.1 deste relatório; e

-  o  princípio  da  eficiência  foi  inobservado,  dado  que  foram  utilizados  recursos  públicos  para
condução de processo inválido, dado que conduzido por sujeito incompetente, eivado de vícios e no
qual não se vislumbra a prevalência do interesse público.

RECOMENDAÇÃO: 001

Observe  os  princípios  constitucionais  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência na elaboração do edital e execução do processo de seleção de propostas para incubação de
empresas.

1.1.2.4 CONSTATAÇÃO 004

Inobservância aos princípios da moralidade e impessoalidade no lançamento do Edital NATA nº
01/2011.

Não se vislumbrou a prevalência do interesse público na motivação para o lançamento do Edital
NATA nº 01/2011, vinculado ao processo de seleção de propostas para incubação de empresas,
tendo em vista as seguintes constatações abaixo descritas:

1) Lançamento inoportuno do Edital NATA nº 01/2011.

Em 18 de abril de 2011, foi lançado o Edital NATA nº 01/2011, que visava selecionar e apoiar
propostas de desenvolvimento de empresas. Porém, apenas em 31 de maio de 2011 foi criado o
Programa de incubação de empresas da UFRN, por meio da Resolução nº 054/2011 – CONSEPE, e
não existem normativos internos anteriores à citada resolução que trate da incubação de empresas,
conforme informado no Ofício nº 372/2012-Proplan.

O Programa de incubação da UFRN foi criado ao amparo da Lei nº 10.973/2004, que dispõe sobre
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. O artigo 4º da
citada  Lei  estabelece  que  as  ICT  –  Instituições  Científicas  e  Tecnológicas  poderão,  mediante
remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

“I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
com  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  em  atividades  voltadas  à  inovação
tecnológica,  para  a  consecução  de  atividades  de incubação,  sem prejuízo  de  sua  atividade



finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de
direito  privado  sem  fins  lucrativos  voltadas  para  atividades  de  pesquisa,  desde  que  tal
permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite”.

O parágrafo único do mesmo artigo exige que as prioridades, critérios e requisitos para permissão e
compartilhamento  sejam  “aprovados  e  divulgados  pelo  órgão  máximo  da  ICT”,  assegurada  a
igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas, e que foram estabelecidos, no
âmbito da UFRN, pela Resolução CONSEPE nº 054/2011 de 31 de maio de 2011.

Desta forma, considerando o teor do art. 4º da Lei nº 10.973/2004, da Resolução CONSEPE nº
054/2011 de 31 de maio de 2011 e do Ofício nº 372/2012-Proplan, conclui-se que apenas em 31 de
maio de 2011 foi atendida a exigência de aprovação e divulgação dos critérios e requisitos para
permissão e compartilhamento pelo órgão superior da ICT e que o lançamento do Edital NATA nº
01/2011, em 18 de abril de 2011, foi inoportuno.

Além disto, contribui para o entendimento de que o momento da realização do processo seletivo
vinculado  ao  Edital  NATA  nº  01/2011  foi  inadequado,  a  demora  na  assunção  dos  postos  de
incubação presencial e no início das ações de apoio, que apenas ocorreram em 2012, enquanto o
item  9  do  edital  previa  que  a  assinatura  dos  Termos  de  Permissão  de  Uso  e  recebimento  do
Regulamento de Incubação teria início em 10/06/2011.

Em resposta à S.A 201211878/003, o coordenador do NATA informou o que segue, por meio de
documento não numerado:

- Quanto à existência de Termos de Permissão de Uso celebrados no exercício de 2011

“Não foram assinados Termos de Uso no exercício de 2011. A demora na assinatura dos termos
deveu-se à falta de espaço físico para  acomodar os empreendimentos classificados. Isso só
aconteceu apenas em 2012”.

- Quanto às ações de apoio à incubação desenvolvidas no exercício de 2011

“Nenhuma ação relevante foi desenvolvida para as propostas selecionadas pelo Edital NATA nº
01/2011 no exercício de 2011. A ocupação dos postos do NATA-IMD e a respectiva utilização
de sua infraestrutura deu-se a partir de 2012”.

Constatou-se  que  a  formalização  da  condição  de  empresa  incubada  de  todas  as  empresas
selecionadas no Edital NATA nº 01/2011 deu-se por meio da celebração do instrumento denominado
“Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012”, que foi assinado em 16 de março de 2012.

2) Motivação do lançamento do Edital NATA nº 01/2011.

A avaliação da motivação para o lançamento inoportuno do Edital NATA nº 01/2011 não pode ser
realizada  sem  considerar  o  processo  nº  23077.021311/2011-85,  que  resultou  na  celebração  do
Contrato de Licenciamento nº 01/2011, entre a UFRN e a SIG Software e Consultoria de Tecnologia
Ltda, destinado ao licenciamento para o direito de uso e de exploração, em caráter não exclusivo,
dos  sistemas  SIPAC,  SIGAA,  SIGRH,  SIGPP,  SIGED,  SIGAdmin,  Arq_Sig  e  projetos  e
componentes  relacionados  ou  dependentes  dos  sistemas  anteriormente  citados,  uma  vez  que  a
condição de “empresa a ser  incubada” em decorrência do processo seletivo do Edital  NATA nº
01/2011 serviu de fundamento para a avaliação da qualificação técnica e a capacidade econômico-
financeira  da  empresa  ,  conforme se  verifica  no  teor  dos  seguintes  documentos  constantes  do
processo:

a) Parecer favorável do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica para a celebração de contrato de
parceria  com  a  empresa  SIG  Software  e  Consultoria  para  o  licenciamento  dos  sistemas
desenvolvidos pela UFRN, datado de 18 de março de 2011, do qual se transcreve trecho:

“Considerando:

(...)

h) que a empresa SIG Software e Consultoria Ltda se compromete em concorrer ao próximo
Edital Público para incubação de empresas na UFRN dentro do Programa Metrópole Digital,
tendo assim todo o acompanhamento técnico, jurídico e de estruturação.

(...)



Emito ad referendum da Comissão de Inovação e Empreendedorismo, parecer favorável a este
Contrato de Parceria, pois identifico no mesmo adequação ao disposto na Lei de Inovação”.

Tal  parecer  foi  aprovado  na  reunião  ordinária  da  Comissão  de  Inovação  e  Empreendedorismo
realizada em 29 de março de 2011 com a participação de cinco membros, dentre eles, os seguintes
membros da Comissão de avaliação do Edital NATA nº 01/2011, cujo lançamento ocorreu em 18 de
abril de 2011: G.B.B. (presidente da Comissão), H.R.M. (membro) e E.P. (membro).

b) Em documento não datado (folha 35), emitido entre 05 e 11 de abril de 2011, dada a cronologia
do processo nº 23077.021311/2011-85, foi emitido parecer sobre a capacidade técnica e econômico-
financeira da empresa SIG Software, pelo pró-reitor de administração, do qual se extrai os seguintes
trechos:

“A  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  quando  atua  como  contratante  em
decorrência  de procedimentos  licitatórios  com base na lei  federal  8.666/93,  exige em seus
editais,  além  da  regularidade  jurídica  de  cada  empresa  licitante,  a  demonstração  de  sua
capacidade técnica e da capacidade econômico-financeira, em atendimento aos artigos 30 e 31
da citada lei.

(...)

O problema posto ganha nova vertente quando a UFRN se apresenta como uma incubadora de
empresas, situação na qual um produto ou serviço desenvolvido no âmbito da instituição deve
ser  posto  à  disposição  da  sociedade  através  dos  mecanismos  inerentes  à  competição  de
mercado,  assegurados  os  direitos  de  propriedade  intelectual  da  instituição.  Nesse  caso,  a
empresa a ser incubada, pela sua própria natureza, não dispõe de capital na forma de bens
materiais e/ou financeiros que seja suficiente para se organizar e se firmar no próprio mercado,
cabendo à  UFRN enquanto  incubadora assegurar  as  condições  materiais  básicas  para  que,
dentro de um certo tempo, a empresa incubada possa ‘caminhar com suas próprias pernas’.

Ou seja, no contexto do Direito Empresarial, as empresas incubadas receberiam a classificação
de ‘empresas de pessoas’,  pois seu capital  societário é fundado no conhecimento técnico e
científico das pessoas. Assim, dentro dessa perspectiva, quando a UFRN apóia incubar uma
empresa cujo objeto societário é a exploração de bem ou serviço produzido no âmbito da
instituição, o 'atestado de capacitação técnica' a ser fornecido para a empresa incubada
deve se fundar, não nos critérios de natureza material previstos dos arts. 30 e 31 da lei de
licitações, apropriadas para as chamadas ‘empresas de capital’, e sim para os aspectos
subjetivos relativos à capacidade técnica, fundada no conhecimento dos sócios da empresa
a ser incubada. (grifos nossos)

Esse é o enquadramento que entendemos apropriado para a aferição da capacidade técnica da
empresa  SIG  SOFTWARE  E  CONSULTORIA  EM  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO
LTDA.”

Ou seja,  da análise do teor do documento citado, constata-se que a capacidade econômica-
financeira da empresa foi fundamentada na situação de “empresa a ser incubada se incorporará
ao projeto de desenvolvimento institucional denominado Metrópole Digital”.

Desta forma, considerando que:

- o lançamento do Edital NATA nº 01/2011 em 18 de abril de 2011 foi inoportuno e prematuro, dado
que apenas em 31 de maio de 2011, por meio da aprovação do Programa de incubação de empresas
da  UFRN  pela  Resolução  CONSEPE  nº  054/2011,  foi  atendida  a  exigência  de  aprovação  e
divulgação dos critérios e requisitos para permissão e compartilhamento pelo órgão superior da ICT,
prevista no art. 4º da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação);

- a assunção dos postos de incubação presencial e o início das ações de apoio apenas ocorreram em
2012,  conforme  informação  prestada  pelo  coordenador  do  NATA,  embora  o  item  9  do  edital
estabelecesse que a assinatura dos Termos de Permissão de Uso e recebimento do Regulamento de
Incubação teria início em 10/06/2011;

- a formalização da condição de empresa incubada de todas as empresas selecionadas no Edital
NATA nº  01/2011 deu-se  por meio  da  celebração do instrumento  denominado “Regulamento  e
Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012”, que apenas foram assinados em 16 de março de 2012, e não
foram publicados no Diário Oficial da União; e

-  o  Parecer  do  Pró-reitor  de  Administração,  ao  vincular  a  situação  de  empresa  incubada  ao
cumprimento do requisito de capacidade econômico-financeira para a regularização do Contrato de
Licenciamento nº  01/2011, criou a necessidade de que o processo de seleção de empresas para



incubação fosse concluído rapidamente, dado que o contrato citado foi celebrado em 26 de maio de
2011;

Conclui-se que não houve prevalência do interesse público na motivação para o lançamento do
Edital  nº  01/2011  –  NATA,  que  afrontou  os  princípios  da  moralidade  e  da  impessoalidade
insculpidos no artigo 37 da CF/88.

Durante o período de campo, foi solicitado justificar a realização do processo seletivo do Edital
NATA  nº  01/2011  antes  da  criação  do  Programa  de  incubação  da  UFRN,  por  meio  da  S.A
201211878/007, tendo sido justificado pelo coordenador do NATA, em documento não numerado,
que:

“Apesar do lançamento do Edital nº 01/2011 ter sido em data anterior à aprovação da resolução
sobre Incubação de Empresas da UFRN, todas as etapas subsequentes deste Edital somente se
concretizaram em data posterior à aprovação da Resolução”.

Da análise da justificativa da Unidade, verifica-se que a alegação de que a realização de todas as
etapas  subsequentes  ao  lançamento  do  Edital  somente  se  concretizaram  em  data  posterior  à
aprovação da Resolução nº 054/2011 – CONSEPE não é suficiente para afastar a irregularidade,
pois  os  atos  vinculados  ao  Edital  NATA  nº  01/2011  não  podem  ser  amparados  na  Lei  nº
10.973/2004, pois a condição prevista no parágrafo único do art. 4º não havia sido atendida em
18/04/2011.

CAUSA:

O pró-reitor  de  Administração  vinculou  o  atendimento  ao  requisito  de  capacidade  econômico-
financeira para o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 à seleção da empresa SIG no processo
seletivo do Edital NATA nº 01/2011 provocando o lançamento inoportuno do edital, dado que o
contrato citado foi celebrado em 26 de maio de 2011.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“Totalmente absurdas e infundadas são as acusações de que o lançamento do edital, da forma
como se deu, de alguma maneira, tenha mal ferido os princípios constitucionais da moralidade
e impessoalidade.

Não existe mandamento legal exigindo que uma ICT somente lance um edital de incubação
depois que normas internas sejam aprovadas pelo colegiado superior competente. O próprio
edital pode estabelecer as regras de seleção de projetos inovadores.

O parágrafo  único do artigo 4º da Lei  de  Inovação estabelece que o compartilhamento de
laboratórios, equipamentos etc. obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e
divulgados pelo órgão máximo da ICT, mas essa exigência está muito distante de proibir o
lançamento do edital de incubação, pois o objeto da seleção não é a cessão de direito de uso de
bens, mas, tão somente, selecionar projetos inovadores de base tecnológica. Logo, a ausência
de normas internas versando sobre o compartilhamento de bens não impedia e não impede que
a  ICT  lance  edital  de  incubação,  portanto,  configura-se  descabida  a  afirmação  de  que  o
lançamento do edital de incubação foi inoportuno e prematuro por falta de normas internas.

Não existe nenhuma relação entre o edital de incubação NATA 01/2011 e o processo de
licenciamento dos softwares da Universidade (processo 23077.021311/2011-85) uma vez
que  o  licenciamento  fundamentou-se,  exclusivamente,  no  fato  de  ser  solicitado  pelos
autores dos sistemas. Essa condição, por si só, conferiu à Universidade total segurança em
licenciar um produto da marca UFRN de altíssima tecnologia para ser difundida em toda
administração pública nas três esferas de governo. 

É público e notório,  que os sócios da empresa SIG Software são os principais autores dos
sistemas.  Isso, por si só, basta para aferir a qualificação técnica. Ademais, o §6º, do artigo 7º,
do Decreto 5563/2005 exige apenas duas condições para o licenciamento: 1) verificação da
regularidade jurídica e fiscal do contratado; e 2) avaliação da qualificação técnica e econômico-
financeira.  Logo, o fato da empresa se comprometer a ser incubada não é condição sine qua



non para conceder o licenciamento de tecnologia desenvolvida no âmbito da Universidade.

O fato da empresa SIG Software ter se comprometido em participar do processo de incubação
da  UFRN  teve  por  motivação  estabelecer  “relação  duradoura  com  o  Metrópole  Digital,
tornando-se  grande,  de  referência,  e  fomentando  a  interação  mercado-academia  para
crescimento com qualidade e gerando emprego e renda para o estado”, conforme evidenciado
no plano de negócio da empresa submetido à incubação. Além disso, os principais objetivos a
serem atingidos com o processo de incubação consistiam em:

-  tornar-se  referência  na  construção  de  softwares  para  as  áreas  de  educação,  ciência  e
tecnologia;

- criação de produtos próprios ou derivados para atuação no mercado privado e público;

- criação de produtos para instituições de pesquisa e de apoio a pesquisa; e

- criação de produtos inovadores de TI.

Como se observa, a participação da empresa no processo de incubação não tem vinculação com
o  licenciamento  dos  softwares,  pois  esta  medida  decorreu,  exclusivamente,  da  capacidade
técnica  dos  seus  autores.  O  processo  de  incubação  da  empresa  jamais  foi  necessário  ao
processo  de  licenciamento  visto  que  a  expertise  dos  seus  sócios  mostrava-se  superior  a
qualquer  procedimento  de  incubação.  A  ideia  de  incentivar  a  empresa  a  participar  deste
processo sempre existiu como forma de elevar o projeto metrópole digital e acompanhar de
perto  as  atividades  desta  empresa,  assim  como  incentivamos  as  outras  empresas  que
representem spin-offs da UFRN.  Este interesse mútuo, de forma alguma pode ser considerado
contra os princípios institucionais, pelo contrário, seria um paradoxo da gestão se assim não o
fizesse, uma vez que está expressamente previsto no Plano de Gestão 2011-2015 as seguintes
linhas de ação voltadas à inovação:

-  indução  de  ações  a  favor  da  cultura  do  empreendedorismo  no  âmbito  acadêmico  e
administrativo  e  oferta  de  suporte  de  infraestrutura  e  de  conhecimento,  objetivando  a
consecução de projetos de incubação e inovação (página 43);

- consolidação da política de inovação, fortalecendo o Núcleo de Inovação  Tecnológica,  para
induzir  e  apoiar  as  ações  de  inovação  tecnológica,   empreendedorismo,  transferência  de
tecnologia e gestão da propriedade intelectual, articuladas com  os sistemas nacional e estadual
de Ciência, Tecnologia e Inovação. (página 52).

A propósito, é bom lembrar que a incubação de empresas consiste, inicialmente, de uma boa
ideia inovadora, que, em muitos casos, surge nos laboratórios da Universidade. O caso dos
softwares da UFRN é um típico exemplo: os sistemas nasceram e se desenvolveram no seio da
academia. Houve um processo de incubação natural que conferiu a seus autores a qualificação
técnica ímpar e invejável para conduzir sistemas de tamanho porte.

Ressalta-se que a capacidade técnica da empresa não foi julgada pela condição da empresa a ser
incubada, pois essa condição ainda não existia, mas, sim, fundada nos enunciados da teoria do
capital intelectual ou teoria da empresa de pessoas. Os auditores falam que a promessa da
empresa  ser  incubada  garantiu  a  avaliação  da  capacidade  econômico-financeira,  mas  em
nenhum  momento  o  parecer  técnico  menciona  essa  avaliação  de  capacidade.   O  que  o
Pró-Reitor de Administração quis referenciar, à luz dessa teoria, foram as empresas nascentes,
oriundas de projetos acadêmicos (processo de Spin-off).  Durante sua argumentação, utilizou
equivocadamente o conceito de empresas nascentes com empresas incubadas, visto que a maior
parte das empresas incubadas  são empreendimentos em fase  inicial.  Porém, isto não tira o
mérito da teoria do capital intelectual utilizado para aferir a capacidade técnica.

Portanto, infundada a alegação de que a “empresa a ser incubada” serviu de fundamento para a
avaliação  da  qualificação  econômico-financeira.  O  processo  de  incubação,  nesse  caso,
conforme já mencionado, serviu apenas para acompanhar de perto as atividades da empresa,
incentivar  outras  ações  inovadoras,  bem  como  manter  a  interação  universidade-ambiente
produtivo via projeto metrópole digital.

Também, infundada é a alegação proferida pela equipe de auditoria de que “o Pró-Reitor de
Administração vinculou o atendimento ao requisito da capacidade econômico-financeira para
o contrato de Licenciamento nº 01/2011 à seleção da empresa SIG no processo seletivo do
Edital  NATA nº  01/2011  (...)”  por  duas  razões:  primeiro,  porque  o  parecer  relaciona-se  à
qualificação técnica; e segundo, porquanto, em nenhum momento do parecer essa condição é
estabelecida.

Portanto,  a  alegação  de  que  se  criou a  necessidade  para  apressar  o processo  de seleção é
imaginação sem fundamento. Logo, não prospera a alegação de que os princípios do interesse



público, moralidade e impessoalidade foram afrontados” (grifos originais).

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

1) Quanto à oportunidade do lançamento do Edital, a Unidade alega que “a ausência de normas
internas versando sobre o compartilhamento de bens não impedia e não impede que a ICT lance
edital de incubação”, pois o objeto desta seleção “não é a cessão de direito de uso de bens, mas, tão
somente, selecionar projetos inovadores de base tecnológica” e que a falta de normas internas não
torna o lançamento inoportuno e prematuro.

Discordamos do entendimento da Unidade de que a ausência de normas internas não impedia o
lançamento do Edital NATA nº 01/2011, tendo em vista as seguintes considerações:

Considerando que a Lei nº 10.973/2004 dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo;

Considerando que o Edital NATA nº 01/2011 subordina-se à Lei nº 10.973/2004, uma vez que seu
objeto é “Selecionar e apoiar propostas de pessoas ou grupos interessados em desenvolver negócios
de base tecnológica com elevado grau de conhecimento agregado, com a finalidade de criar,  a
posteriori,  empresas  competitivas  baseadas  em  ideias  inovadoras  e  viáveis  à  produção,
comercialização e melhoria de qualidade de vida. São aguardados projetos aplicados às seguintes
áreas:

(a)     Tecnologias da Informação e Comunicação

- Dispositivos eletrônicos: sistemas embarcados; microeletrônica; sistemas; sistemas web;
educacionais;

(b)   Outras propostas que configurem o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços de
caráter inovador na área de TIC: desenvolvimento de sensores; novos materiais, rastreamento,
otimização de grids, segurança de sistemas e outras.”;

Considerando que o Edital NATA nº 01/2011 previa o compartilhamento da estrutura do Metrópole
Digital, além de uso de área exclusiva para as empresas selecionadas no perfil presencial;

Considerando que o artigo 4º da Lei nº  10.973/2004 estabelece que o compartilhamento deverá
obedecer às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT;

Considerando  que  as  prioridades,  critérios  e  requisitos  de  compartilhamento  não  haviam  sido
aprovadas pelo órgão máximo da UFRN na ocasião do lançamento do Edital NATA nº 01/2011;

Conclui-se que este edital foi lançado em momento inoportuno, tendo em vista que não é possível
observar critérios  ainda não estabelecidos  pelo órgão superior  da  Unidade – admitir  a  hipótese
defendida pela  UFRN, é aceitar  que o compartilhamento da estrutura  da Unidade pode ocorrer
independente da existência de prioridades, critérios e requisitos inseridos na política de incentivos à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica desenvolvida pela ICT.

Ressalte-se que o lançamento do Edital NATA nº 01/2011 foi inoportuno e prematuro não apenas
em decorrência da ausência de normas internas, mas também em função da ausência de competência
do NATA para lançar edital em nome da UFRN e pela falta de estrutura para abrigar as propostas de
empresas selecionadas no processo de incubação, evidenciada pela demora na assunção dos postos
de incubação presencial e no início das ações de apoio, que ocorreram com mais de seis meses de
atraso em relação ao estabelecido no Edital NATA nº 01/2011.

2) Quanto à motivação do lançamento do Edital NATA nº 01/2011, o cerne da alegação da Unidade
é que “Não existe nenhuma relação entre o edital de incubação NATA 01/2011 e o processo de
licenciamento dos softwares da Universidade (processo 23077.021311/2011-85) uma vez que o
licenciamento  fundamentou-se,  exclusivamente,  no fato de ser  solicitado pelos  autores  dos
sistemas” (grifos originais).

As alegações da Unidade não prosperam em desvincular a motivação do lançamento inoportuno do
Edital NATA Nº 01/2011 com a celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011, conforme
explanaremos  a  seguir,  como  também  não  oferecem  justificativas  para  a  oportunidade  e
conveniência do lançamento do edital  citado, tendo em vista a falta de estrutura para apoiar  as
empresas a serem selecionadas, além da ausência de competência do NATA e a falta de critérios
para compartilhamento definidos pelo órgão superior da UFRN.

O argumento oferecido pela Unidade é que o licenciamento foi fundamento apenas na capacidade



técnica dos sócios da empresa SIG Software & Consultoria e que o Parecer Técnico, emitido pela
PROAD, trata apenas de qualificação técnica, e não vincula a condição de empresa a ser incubada
para avaliação da capacidade econômico-financeira da empresa, e que “Durante sua argumentação,
utilizou equivocadamente o conceito de empresas nascentes com empresas incubadas, visto que a
maior parte das empresas incubadas são empreendimentos em fase inicial”.

Quanto ao primeiro argumento, é forçoso registrar que a Lei nº 8.666/93 não abre exceções quanto à
necessidade de demonstrar a capacidade econômico-financeira da empresa, e que, ao admitir que o
Contrato de Licenciamento nº  01/2011 foi  fundamentado exclusivamente  no fato dos  sócios  da
empresa serem considerados os principais autores dos sistemas objeto do licenciamento, a UFRN
confirma o tratamento privilegiado e irregular oferecido à empresa SIG Software & Consultoria.

Quanto ao segundo argumento, de que não houve vinculação da capacidade-econômico financeira
da empresa a sua condição de empresa a ser incubada, as justificativas da Unidade não prosperam,
tendo em vista que:

- Da análise do processo nº 23077.021311/2011-85, verifica-se que este foi encaminhado para a
PROAD para “emitir parecer sobre a capacidade técnica e econômico-financeira da empresa SIG
Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA em atendimento ao § 6º, Art. 7º, do
Decreto Federal nº 5.563/2005” (grifos nossos);

-  Todos  os  documentos  posteriores  ao  Parecer  Técnico  da  PROAD,  que  fundamentaram  a
celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011, consideram que o citado parecer atestou a
capacidade econômico-financeira da empresa, conforme se verifica no teor dos trechos transcritos a
seguir:

a)  Justificativa  para  contratação  por  dispensa  de  licitação  (fl.  37  do  processo  nº
23077.021311/2011-85),  assinada  pelo  Pró-reitor  de  Planejamento  e  Coordenação  Geral  e
ratificada pelo reitor:

“Justifica-se a contratação da empresa interessada com base no Artigo 24, XXV da Lei nº
8.666/93, c/c o Artigo 6º da Lei nº  10.973/04 e Artigo 7º,  caput e § 6º do Decreto nº
5.563/05, tendo em vista a comprovação da regularidade jurídica e fiscal da contratada,
assim  como,  também,  sua  qualificação  técnica  e  econômico-financeira,  em
conformidade  com  o  Parecer  Técnico  emitido  pelo  Pró-Reitor  de  Administração
desta ICT.” (grifos nossos);

b)  Nota  Técnica  emitida  pelo  Setor  de  Convênios  (fls  38  a  40  do  processo  nº
23077.021311/2011-85), assinada pelo Pró-reitor de Planejamento e Coordenação Geral:

“Em  atendimento  ao  Art.  7º,  §  6º,  do  Decreto  Federal  nº  5563/2005  constam  os
documentos que comprovam a regularidade jurídica e fiscal da licenciada, bem como a sua
qualificação  técnica  e  econômico-financeira  atestados  com base  nas  certidões  dos
órgãos competentes e no parecer técnico emitido pelo Pró-Reitor de Administração
desta IFES.” (grifos nossos);

c)  Parecer  nº  42/2011  (fls.  42  a  47  do  processo  nº  23077.021311/2011-85),  emitido  pelo
Procurador-Geral da UFRN:

“Nesse sentido, apesar de dispensável a licitação, ouvido o NIT no que concerne a decisão da
ICT  de  exclusividade  ou  não  do  licenciamento,  a  norma  disciplinadora  da  matéria  traz
requisitos para tanto, exigindo ‘comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado,
bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira’.

Verifico,  no  que  diz  respeito  a  este  aspecto,  que  houve  manifestação  favorável  do
Pró-Reitor de Administração desta ICT,  assim como consta nos autos o ato constitutivo
registrado junto à Junta Comercial do RN e as certidões de regularidade fiscal da empresa a ser
caracterizada como Licenciada.” (grifos nossos).

- No Parecer Técnico da PROAD, há vinculação explícita entre a capacidade econômico-financeira
e a situação de empresa a ser incubada, conforme se verifica nos seguintes trechos:

“O problema posto ganha nova vertente quando a UFRN se apresenta como uma incubadora de
empresas, situação na qual um produto ou serviço desenvolvido no âmbito da instituição deve
ser  posto  à  disposição  da  sociedade  através  dos  mecanismos  inerentes  à  competição  de
mercado,  assegurados  os  direitos  de  propriedade  intelectual  da  instituição.  Nesse  caso,  a
empresa a ser incubada, pela sua própria natureza, não dispõe de capital na forma de
bens  materiais  e/ou  financeiros  que  seja  suficiente  para  se  organizar  e  se  firmar  no
próprio  mercado,  cabendo  à  UFRN  enquanto  incubadora  assegurar  as  condições
materiais  básicas  para  que,  dentro  de  um  certo  tempo,  a  empresa  incubada  possa
‘caminhar com suas próprias pernas’ (grifos nossos)



                (...)

Diante do exposto, considerando que a composição societária da empresa acima referida tem
em sua composição societária os principais autores dos sistemas objeto do licenciamento da
UFRN; considerando que a ‘produção de software’ é um bem de natureza imaterial fundado no
conhecimento intelectual e que os investimentos em equipamentos e infra-estrutura são baixos,
capital humano a maior relevância para a produção de software; considerando ainda que a
empresa a ser incubada se incorporará ao projeto de desenvolvimento institucional denominado
Metrópole Digital, atestamos, para fins de direito, que a empresa, pelo seu capital humano,
tem toda a qualificação técnica para ser licenciada pela UFRN, conforme exigido no § 6º,
art. 7º do Decreto Federal nº 5563/2007” (grifos originais)”.

Desta forma, verifica-se que o Parecer Técnico da PROAD não avaliou a capacidade econômico-
financeira da empresa, mas vinculou o atendimento de tal exigência à condição de empresa a ser
incubada, uma vez a UFRN, enquanto incubadora, asseguraria as “condições materiais básicas”.

RECOMENDAÇÃO: 001

Torne nulo o resultado do processo seletivo do Edital NATA nº 01/2011, tendo em vista ter sido
realizado  por  sujeito  incompetente  e  estar  eivado  de  vícios  que  afrontam  os  princípios
constitucionais previstos no artigo 37 da CF/88.

RECOMENDAÇÃO: 002

Apure responsabilidade pelo lançamento do Edital NATA nº 01/2011 por sujeito incompetente e em
momento inoportuno.

1.1.3 ASSUNTO - LIMITES À COMPETITIVIDADE

1.1.3.1 CONSTATAÇÃO 005

Irregularidades na condução do processo seletivo vinculado ao Edital NATA nº 01/2011.

Da análise do processo administrativo nº 23077.037971/2012-69 e da documentação encaminhada,
verificou-se  que a  condução do processo seletivo de propostas para  incubação  de empresas  foi
eivada de irregularidades, que comprometem a validade do seu resultado, conforme se verifica a
seguir:

1) Ausência de publicidade

Constatou-se  que  não  houve  a  publicidade  necessária  do  Edital  NATA  nº  01/2011,  pois  sua
divulgação  limitou-se  a  veiculação  de  notícia  no  portal  da  UFRN  em  18/05/2011,  conforme
documento  anexo  ao  Ofício  nº  379/2012  -  PROPLAN,  encaminhado  em  resposta  à  S.A  nº
201205263/07, que solicitou disponibilizar a documentação comprobatória da divulgação do Edital
NATA nº 01/2011 e de suas eventuais alterações.

A  notícia  intitulada  “O  Núcleo  de  Aplicação  de  Tecnologias  Avançadas  seleciona  projetos
inovadores”  informa  que  o  NATA  está  selecionando  projetos  para  incubação  de  empresas,  e
comunica que a data limite para encaminhamento das propostas é 10 de junho, enquanto que o prazo
de divulgação dos resultados é dia 28 de junho de 2011.

A divulgação em site institucional não atende ao princípio da publicidade, e descumpre o previsto
no  artigo  2º  da  Lei  nº  9.784/99,  que  prevê  a  observância  da  divulgação  oficial  dos  atos
administrativos

2) Descumprimento dos prazos fixados no edital

Os prazos editalícios foram previstos no item 8, conforme transcrito abaixo, tendo se constatado que
não  existe  no  processo  administrativo  nº  23077.037971/2012-69  qualquer  documentação
retificadora dos prazos inicialmente determinados.

8. Cronograma e datas limite

Ações Datas limite

Lançamento do Edital 18/04/11

Encaminhamento das propostas 20/05/11



Análise das propostas 03/06/11

Divulgação dos resultados 07/06/11

Da análise dos documentos constantes do processo administrativo nº 23077.037971/2012-69, foi
evidenciado que os prazos estabelecidos não foram observados, pois:

- a folha de presença da reunião para “Avaliação final dos Planos de Negócio submetidos: Edital
01/2011”  (fl  16)  está  datada  em  27/06/2011,  enquanto  que  o  edital  previa  que  a  análise  das
propostas deveria ocorrer em 03/06/11;

-  a  divulgação  dos  resultados,  que  deveria  ocorrer  em 07/06/11,  ocorreu  apenas  em 28/06/11,
conforme documento intitulado “Resultado Preliminar das propostas submetidas à chamada Edital
NATA nº 01/2011” (fls. 09 e 10);

-  dentre  quatorze  propostas  encaminhadas  para  análise,  constatou-se  que  dez  propostas  foram
encaminhadas após o prazo de entrega (20/05/2011), sendo que uma delas foi modificada após a
divulgação dos resultados (29/06/2011), conforme verificado nos seguintes documentos:

a)       Fiction  Camisetas:  o  documento  de  encaminhamento  da  proposta  foi  datado  em  
09/06/2011 (fl. 79);

b)      SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação: a proposta informa que a data
de modificação foi 09/06/2011 (fl. 122);

c)       SoftUrbano: a proposta informa que a data de modificação foi 10/06/2011 (fl. 122);

d)      Essencias Nativas: a proposta informa que a data de modificação foi 09/06/2011 (fl. 257);

e)      Bares Online: a documentação do currículo foi certificada pelo autor em 08/06/2011 (fl.
298) e o documento de encaminhamento da proposta foi datado em 10/06/2011 (fl. 303);

f)       Edonators: a documentação do currículo foi certificada pelo autor em 10/06/2011 (fl.
345);

g)      Lua4: a proposta está datada em 10/06/2011 (fl. 354);

h)      Integral engenharia física: a proposta está datada em 10/06/2011 (fl. 405) e o documento
do currículo foi impresso em 10/06/2011 (fl. 428);

i)        Robosource: a proposta está datada em 30/05/2011 (fl. 537);

j)        AL Engenharia: a proposta informa que a data de modificação foi 30/06/2011 (fl. 559) –
data posterior ao Resultado preliminar das propostas, que ocorreu em 28/06/2011.

Registre-se  que,  em  respeito  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  publicidade,  a
Administração  não pode descumprir  as  normas  e  condições  do  edital  e  qualquer  alteração  nos
prazos editalícios demanda divulgação oficial, por meio do Diário Oficial da União.

3) Inobservância aos critérios de avaliação das propostas que concorriam no perfil “incubação
a distância”.

O item 3 do Edital NATA nº 01/2011, que trata da “Natureza do apoio disponibilizado pelo NATA e
investimentos por parte dos empreendimentos aceitos para incubação” estabelece três critérios de
seleção para a incubação a distância (grau de enquadramento nas áreas prioritárias, contrapartida de
infraestrutura  oferecida  pelo  empreendimento  e  critérios  estratégicos  definidos  pela  Comissão),
conforme se verifica em seu teor abaixo transcrito:

“Os  pleitos  à  incubação  a  distância,  definida  no  item  4,  serão  selecionados  segundo  seu
enquadramento  nas  áreas  prioritárias  citadas  no  item  1,  da  contrapartida  de  infraestrutura
oferecida pelo empreendimento e segundo critérios estratégicos estabelecidos pelas comissões
julgadoras.”

Porém, da análise da tabela anexa ao “Resultado final das propostas submetidas à chamada Edital
NATA nº 01/2011”, constata-se que as propostas que competiram no perfil “incubação a distância”
foram avaliadas exclusivamente pelos critérios estabelecidos no item 7 (Critérios de classificação),
não  tendo  sido  consideradas  os  critérios  previstos  no  item  3,  em  especial  os  dois  primeiros
parâmetros,  uma  vez  que  os  “critérios  estratégicos  definidos  pela  Comissão”  carecem  de



objetividade para implementação. Verificou-se que concorreram no perfil “incubação à distancia”,
as empresas SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação, Essência da Caatinga e
Integral Engenharia Física.

Nesse sentido, deve-se também mencionar a falta de objetividade da definição do quantitativo de
vagas do perfil não presencial (a distância), visto que o Edital NATA nº 01/2011 não estabelece o
número de vagas deste  perfil,  que foi  definida posteriormente,  conforme se  verifica  no teor  da
resposta  encaminhada  em  anexo  ao  Ofício  nº  011/2012  da  AUDIN,  que  atendeu  à  S.A
201211878/003, que solicitou informar o número de vagas disponibilizadas no citado edital, bem
como disponibilizar o documento que definiu tal quantitativo:

“A categoria a distância foi criada para prestar apoio a empreendimentos com alto potencial de
inovação, que possuam espaço físico próprio (externo à UFRN) e que não queiram utilizar
espaço na UFRN. Assim, não há um número de vagas específico, já que a assistência se dá
virtualmente ou em encontros presenciais”.

A observância aos princípios da legalidade e impessoalidade obriga que a avaliação das propostas
seja vinculada a critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório, e veda a utilização
de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

4) Criação de perfil de incubação inexistente no Edital

Da análise do teor do Edital  NATA nº 01/2011,  verifica-se que estão previstos dois perfis  para
incubação  de  empresas,  presencial  e  a  distancia;  porém,  no  documento  intitulado  “Resultado
preliminar das propostas submetidas à chamada Edital NATA nº 01/2011” foi incluído o perfil de
pré-incubação, fundamentado na seguinte alegação:

“Os critérios de classificação na modalidade PRÉ-INCUBAÇÃO foram construídos durante o
processo  de  avaliação,  no  qual,  a  Comissão,  reconhecendo  potenciais  nas  propostas
encaminhadas, decidiu por manter estas propostas em acompanhamento estrito, com vistas ao
aprimoramento  das  respectivas  propostas.  Assim,  a  Comissão  convida  as  empresas
classificadas nesta modalidade para tratar das condições de pré-incubação em sua sede, em data
e horários a determinar, caso seja de interesse”.

A criação do perfil de pré-incubação na fase de julgamento afronta os princípios da legalidade e
impessoalidade, uma vez que a atuação da comissão julgadora está restrita aos limites pré-fixados
no edital e não deve fazer uso de tratamento personalista aos seus atos.

5) Redução no quantitativo de vagas do perfil presencial na fase de julgamento das propostas

Constatou-se que apenas cinco propostas foram classificadas no perfil presencial, embora o item 3
do Edital NATA nº 01/2011 preveja que “Serão disponibilizados 07 (sete) postos para incubação
física” e todas as propostas classificadas no perfil pré-incubação tenham ultrapassado a nota mínima
5,0 (cinco), estabelecida no item 7 do mesmo edital.

Durante o período de campo, por meio das S.As nº 201211878/005 e nº 201211878/011, foram
solicitadas  justificativas  para  as  ilegalidades  abaixo  relacionadas,  tendo  sido  apresentadas  as
seguintes alegações para as irregularidades:

1) Ausência de divulgação oficial do Edital NATA nº 01/2011, conforme previsto no art. 2º da
Lei nº 9.784/99:

“O Edital NATA nº 01/2011 foi divulgado somente na página eletrônica da UFRN. Pretende-se
realizar a divulgação mais ampla, como previsto na legislação, nos futuros editais”.

2) Descumprimento dos prazos fixados no edital:

“a)  Apesar  do Edital  NATA nº 01/2011 ter  a  previsão de análise das propostas para  o dia
03/06/2011, somente foi possível sincronizar as agendas dos avaliadores para o dia 27/06/2011.
Convém lembrar que a atividade de avaliação prevista neste Edital é voluntária e que, diante da
quantidade de trabalho que atinge praticamente todos os docentes da UFRN, em virtude do
Programa REUNI e dos índices necessários para a obtenção de bons indicadores na carreira
docente, existe uma considerável dificuldade para obtenção de um horário comum a todos.

b)  A  divulgação  dos  resultados  prevista  para  o  dia  07/06/2011  somente  ocorreu  no  dia
28/06/2011 como consequência das razões apresentadas no item anterior.

c) O número de propostas até o dia 20/05/2011, prazo incialmente estabelecido, foi abaixo da
expectativa. Neste sentido, para dar continuidade a um número maior de empresas, garantindo



uma  seleção  com mais  qualidade  e  um  melhor  aproveitamento  dos  recursos  públicos,  foi
concedida uma prorrogação do prazo inicial, permitindo que várias propostas adicionais fossem
apresentadas.  Este  procedimento  fez  com que  o  número  de  propostas  tivesse  um aumento
significativo, passando de 4 para 14 propostas.  Também convém salientar  que este  tipo de
prorrogação é comum nas instituições de ensino e pesquisa, por exemplo, em relação ao prazo
para submissão de artigos para congressos, onde está quase oficializado que o prazo inicial é
prorrogado com o intuito de se ter uma maior quantidade de submissões e um congresso com
uma melhor quantidade em relação aos trabalhos apresentados. Um outro exemplo comum de
prorrogação  pelos  mesmos  motivos  ocorre  nos  Editais  de  órgãos  como  CNPq,  FINEP   e
outros”.

3) Inobservância aos critérios de avaliação das propostas que concorriam no perfil “incubação
a distância”:

“Para a incubação à distância foram selecionadas empresas que não solicitaram espaço físico na
UFRN e cumpriram com outros requisitos previstos no Edital supracitado.”

4) Criação de perfil de incubação inexistente no Edital:

“A pré-incubação de empresas não gera vínculo e nem existe o pagamento de taxas. Entretanto,
no processo de avaliação foi observado que algumas propostas tinham grande potencial, mas
ainda  não  cumpriam  todos  os  requisitos  para  a  incubação.  Então,  estas  propostas  foram
enquadradas em uma categoria não prevista no Edital, como uma forma de incentivo para a
viabilização da incubação em editais futuros.”

5) Redução no quantitativo de vagas do perfil presencial na fase de julgamento das propostas:

“Foram selecionadas sete propostas para incubação física devido a restrições de espaço físico
para a Incubação e Empresas. As outras empresas que necessitavam de espaço físico, mas que
ficaram  com  pontuação  inferior,  foram  enquadradas  na  modalidade  pré-incubação  como
explicado no item anterior. A inovação é uma das prioridades da atual gestão da UFRN e, neste
sentido,  os  prédios  que  abrigarão  o  Metrópole  Digital  disponibilizarão  60  espaços  para  o

Programa de Incubação de Empresas, totalizando 2.200m2 de área disponível. A conclusão dos
prédios está prevista para meados de 2013 e o próximo Edital para a Incubação de Empresas
deverá observar esta nova realidade”.

6) Ausência de documento referente ao resultado da qualificação:

“O resultado da qualificação foi divulgado pela internet e enviado por e-mail aos proponentes.
A planilha com o resultado encontra-se em anexo.”

Teceremos alguns comentários quanto às alegações apresentadas:

- não foram apresentadas justificativas para a ausência de ampla divulgação do Edital NATA nº
01/2011 e suas alterações (item 1) e para a inobservância aos critérios de avaliação das propostas
que concorriam no perfil “incubação a distância” (item 3);

- quanto ao descumprimento dos prazos fixados no Edital (item 2), foram apresentadas alegações
quanto  à  motivação  das  prorrogações  informais  (dificuldades  de  sincronizar  agendas  dos
avaliadores e baixo número de propostas apresentadas), o que não é objeto de questionamento – o
cerne da irregularidade é o descumprimento do Edital, que faz lei entre as partes, e a ausência de
prorrogação  formal,  mediante  a  publicação  do  instrumento  convocatório  com  novos  prazos,
adequados às motivações alegadas e à modalidade de licitação;

- quanto à criação de perfil de incubação inexistente no Edital (item 4), a alegação de que o novo
perfil “não gera vínculo e nem existe o pagamento de taxas” não justifica a irregularidade apontada,
pois a administração deve atuar restrita aos limites legais e manter-se numa posição de neutralidade
em relação aos administrados, em respeito aos princípios da legalidade e impessoalidade;

- com relação à redução no quantitativo de vagas do perfil presencial na fase de julgamento das
propostas  (item 5)  ,  que  diminuiu  duas  das  sete  vagas  previstas,  embora  nove  propostas  que
concorriam na modalidade presencial tenham ultrapassado a nota mínima (5,00), foi alegado que o
fato foi decorrente de restrições de espaço físico, porém, tal argumento não pode prosperar, tendo
em vista que foi concedido espaço físico à empresa SIG Software & Consultoria em Tecnologia da
Informação, que concorreu na modalidade de incubação a distância, que não previa a utilização de
espaços físicos da UFRN.

Deve-se ainda lembrar, que em consulta realizada em 03 de agosto de 2011, pelo coordenador do
NATA ao Superintendente de Informática, sobre a possibilidade de alojar empresas incubadas na



sede da superintendência, este manifestou-se favorável, conforme trecho da resposta de 12 de agosto
de 2011, abaixo transcrito:

“Especificamente  com  relação  ao  pleito  do  NATA-IMD  no  que  se  refere  à  incubação  de
empresas  aprovadas  no  edital  colocamos  a  disposição  até  quatro  salas  no  anexo  da
Superintendência de Informática que deverão ter seu uso regrado pela própria incubadora”.

Desta forma, fica patente que desde 12 de agosto de 2011, havia quatro salas disponíveis no anexo
da Superintendência, que seriam suficientes para abrigar os sete postos para incubação física, uma
vez que a estrutura exclusiva de tais postos resume-se a um computador por negócio incubado;
mesas e cadeiras; pontos de energia elétrica e pontos de comunicação de dados.

CAUSA:

As irregularidades na condução do processo seletivo vinculado ao Edital NATA nº 01/2011 são
decorrentes da falta de supervisão das ações de docentes envolvidos com incubação de empresas
pelo(a)  Pró-reitor(a)  de  Pesquisa,  a  quem  cabia  representar  a  UFRN  em  processo  seletivo  de
propostas para incubação de empresas, conforme previsto na Resolução CONSUNI nº 004/2007.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“1. Ausência de publicidade

O relatório de auditoria informa que não houve a publicidade necessária, pois sua divulgação
limitou-se à veiculação de notícia no portal da UFRN, logo é uma contradição afirmar ausência
de publicidade.

Destaque-se que o objeto dos editais de incubação é selecionar projetos inovadores e não a
permissão de uso de bens públicos, logo a forma de publicação do edital alcançou o publico
interessado visto que foram constituídos  por membros da comunidade universitária  ou que
pertenceram a essa comunidade.

2. Descumprimento dos prazos fixados no edital

Ratificamos os argumentos oferecidos inicialmente. Porém, ressaltamos, mais uma vez, que o
objeto do edital era selecionar projetos inovadores de base tecnológica e não obter a proposta
mais vantajosa para a administração por meio da permissão de uso de bens públicos (quem
promete  pagar  mais,  vence).  Assim,  se  existem  interessados  em  potencial  em  apresentar
projetos inovadores, nada mais prudente do que prorrogar os prazos dos editais para aumentar o
número de participantes. Destaque-se que nesse processo não existem competidores e partes e
sim partícipes: todos somos interessados em alavancar o desenvolvimento tecnológico do nosso
Estado.

3.  Inobservância  aos  critérios  de  avaliação  das  propostas  que  concorriam  no  perfil
“incubação a distância”.

Ratificamos nossos argumentos iniciais. Adicionalmente, ressaltamos que os interessados no
edital  NATA 01/2011  participaram  da  seleção  de  projetos  inovadores  e  todos  os  projetos
habilitados foram selecionados. Não existiu competição ou concorrência, pois o edital não tem
objeto específico relacionado à permissão de uso de espaços físicos mediante a cobrança de
aluguel. 

4. Criação de perfil de incubação inexistente no edital

Como resposta  geral  a  este  tipo  de  questionamento,  afirmamos,  com total  segurança,  que
nenhuma empresa foi prejudicada, já que todas foram aceitas no processo. Ressalte-se que o
propósito da Lei de Inovação é aproveitar qualquer ideia em potencial com base tecnológica.
Assim, se os projetos apresentados possuíam potencial suficiente para serem aproveitados em
editais  futuros,  nada  mais  prudente  do  que  acompanhar  seus  idealizadores  oferecendo
orientações para tornar esses projetos em ideias factíveis. Por esse motivo esses projetos não
selecionados foram considerados como pré-incubados.

5.  Redução  no  quantitativo  de  vagas  de  perfil  presencial  na  fase  de  julgamento  das
propostas

Esclarecemos que todas as empresas que submeteram projetos inovadores na forma presencial
foram devidamente acomodadas, logo a questão de perfil presencial ou a distância é irrelevante,



sob este aspecto, visto que as condições previstas no edital para a modalidade presencial (item
3 - letras c, e, f) aplica-se a incubação à distância, inclusive utilização física de espaços internos
ou externos da UFRN, conforme se verifica da leitura do item 4 do edital, que define incubação
à distância, a saber:

Define-se incubação à distância o processo de apoio aos empreendimentos que não utilizem
espaço  físico  do  NATA.  Os  empreendedores  selecionados  nesta  categoria  de  incubação
contarão com o mesmo apoio da incubação presencial (subitens c, e e f do item 3), porém
utilizarão  fisicamente  espaços  da  UFRN,  ou  externos  a  estes,  conforme  lei  10.973  de
dezembro de 2004, que trata da inovação. (grifos acrescentados)

Logo, a questão levantada sobre os espaços e a sua relação segundo o perfil é irrelevante, visto
que todas as empresas foram devidamente acomodadas, como segue:

Acomodação na Superintendência de Informática (SINFO) – Edonators e SIG Software;

Acomodações no Instituto Metrópole Digital (IMD) – Ciência ilustrada; Fiction Camisetas, 
Lua4 e Softurbano; e

Acomodações no Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI) – Confortu.

Das empresas pré-incubadas, Bares Online teve excelente progressão na sua ideia de inovação,
sendo acomodada na Superintendência de Informática (SINFO).  

Quanto às demais empresas incubadas à distância, elas não foram acomodadas nas dependências da
UFRN porque  funcionavam  em outras  cidades,  tais  como,  Essência  da  Caatinga  (Arquipélago
Fernando de Noronha-PE) e Integral Engenharia Física (Mossoró).”

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Os argumentos da Unidade não lograram êxito em afastar as irregularidades tratadas, tendo em vista
que:

- reafirmamos o entendimento de que não houve publicidade, uma vez que a veiculação de notícia
em site da UFRN não caracteriza divulgação oficial dos atos administrativos, conforme preconiza o
artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

- não foram apresentadas novas alegações acerca do “Descumprimento dos prazos fixados no edital”
,  da  “Inobservância  aos  critérios  de  avaliação  das  propostas  que  concorriam  no  perfil
‘pré-incubação’” e da “Ausência de documento referente ao resultado da qualificação”;

- a alegação de que “nenhuma empresa foi prejudicada” não é suficiente para justificar a criação de
perfil de incubação inexistente no edital, pois todas as ações de incentivo à incubação de empresas
devem estar estritas aos limites legais. Além disto, deve-se atentar para a existência de possíveis
prejudicados,  que  não  possuindo  um  projeto  acabado  de  empresa,  deixaram  de  participar  do
processo seletivo em comento, uma vez que inexistia o perfil de pré-incubação; e

- o cerne da alegação para a “Redução no quantitativo de vagas de perfil presencial na fase de
julgamento  das  propostas”  é  que  todas  as  empresas  foram devidamente  acomodadas,  e  que  “a
questão do perfil presencial ou a distância é irrelevante”; porém, não cabem considerações acerca da
relevância da diferença entre os perfis  de incubação na fase de julgamento das propostas – tais
considerações devem ser realizadas ANTES desta fase, uma vez que o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório deve ser respeitado, além dos princípios constitucionais da legalidade e
impessoalidade.

RECOMENDAÇÃO: 001

Seja dada a devida publicidade ao edital, nos processos de seleção de propostas para incubação de
empresas, em respeito ao artigo 2º da Lei nº 9.784/99 .

RECOMENDAÇÃO: 002

Sejam observados os prazos e regras estabelecidas no edital de seleção de propostas de empresas
para a incubação, em respeito ao princípio constitucional da legalidade.

RECOMENDAÇÃO: 003

Sejam apuradas responsabilidades pelas irregularidades na condução do Edital NATA nº 01/2011.

1.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS



1.2.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 008

Utilização irregular e privilegiada de imóvel da UFRN.

A despeito da irregularidade da participação de empresa de ocupante de cargo comissionado  da
Unidade em processo seletivo vinculado ao Edital NATA nº 01/2011, como também da ilegalidade
de celebração de contrato de licenciamento entre a UFRN e este favorecido, em decorrência da
inobservância aos princípios do art. 37 da CF/88 e às vedações do artigo 9º da Lei nº 8.666/93
respectivamente,  foi  avaliada  a  hipótese  de  favorecimento,  tendo  sido  constatado  que  houve
tratamento privilegiado à empresa do dirigente, tendo em vista o que segue:

1)  Da  análise  do  processo  seletivo  do  Edital  NATA  nº  01/2011  (processo  nº
23077.037971/2012-69), verificou-se que a SIG Software & Consultoria Ltda participou no perfil
de incubação não presencial, que não incluía a utilização de espaços físicos do NATA, conforme
previsto nos itens 3 e 4 do Edital NATA nº 01/2011, que estabelecem que o apoio oferecido às
propostas selecionadas no perfil presencial incluirá a utilização de área exclusiva e de uso comum
do espaço físico do NATA, além dos itens abaixo citados, enquanto que as propostas selecionadas
no perfil a distância contarão apenas com o seguinte apoio:

“(c) Apoio técnico informacional no campo mercadológico, de design, comercial e estratégico
e de capacitação, composto por professores da UFRN e entidades parceiras.

(e) Participação em cursos, seminários e palestras administradas pelo NATA.

(f) Utilização da estrutura do escritório da Metrópole Digital, conforme acordado com a direção
do prédio.”

Porém, embora a empresa tenha sido selecionada no perfil não presencial, constatou-se que ocupa
espaço  físico  do  prédio  da  Superintendência  de  Informática,  localizado  na  Av.  Capitão  Mor
Gouveia, 2851, Natal, que o coordenador do NATA informou ser um dos endereços utilizados para
incubação de empresa, em resposta à S.A 201211878/006 (item 4).

2) Da análise do processo de concessão de licenciamento para o direito de uso e de exploração de
sistemas  de  propriedade  da  UFRN  (23077.021311/2011-85),  verificou-se  que  a  empresa  SIG
Software e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda teve seu contrato social registrado na
Junta Comercial do RN em 22 de março de 2011, onde estava indicado o endereço do prédio da
Superintendência  de  Informática  (Av.  Capitão  Mor  Gouveia,  2851,  Natal);  portanto,  em  data
anterior ao lançamento do Edital NATA nº 01/2011, que ocorreu em 18 de abril de 2011.

Instada a se manifestar  a respeito da coincidência entre o endereço de abertura da empresa e o
endereço da Superintendência de Informática, a Unidade alegou, por meio do Ofício nº 382/2012-
Proplan que:

“Neste caso, por se tratar de um spin-off  de um projeto acadêmico da Superintendência de
Informática,  e  da  indisponibilidade  do  prédio  do  CIVT  (Centro  Integrado  de  Vocação
Tecnológica),  por um acordo prévio entre o Coordenador de Incubação e  Superintendente
de Informática, a empresa foi autorizada a usar o endereço de um espaço da UFRN que seria
cedido ao NATA (Incubadora da UFRN),  uma vez que era um item obrigatório para abertura
do CNPJ.

Cabe ressaltar, que esta empresa, assim como as demais, só teve sua autorização de utilização do
espaço após a publicação do resultado do edital NATA 01/2011, ocorridos nos meios eletrônicos de
mídias da instituição” (grifos nossos).

Registre-se  que não  foram encaminhados  ou solicitados  documentos  comprobatórios  do  acordo
prévio entre o Coordenador do NATA e o Superintendente de Informática; porém, foi solicitado por
meio  da  S.A  201111878/005,  informar  quando  foi  iniciada  a  utilização  do  imóvel  da  UFRN,
localizado  na  Av.  Cap-Mor  Gouveia,  2851,  pela  SIG Software  & Consultoria;  disponibilizar  o
documento que autoriza e formaliza a utilização do imóvel pela empresa e disponibilizar publicação
no Diário Oficial da União do instrumento de formalização, tendo sido respondido que:

“4) A empresa SIG Software iniciou a utilização do imóvel da UFRN na Av. Capitão Mor
Gouvéia, 2851 em Novembro de 2011.

4.1)  Os  documentos  referentes  a  esta  utilização  encontram-se  em  anexo  (Solicitação  do
Coordenador do NATA ao Superintendente de Informática para a obtenção de um espaço físico
e a resposta positiva do Superintendente ao Coordenador do NATA).

4.2) Não houve contrato específico, mas somente o Termo de uso.”



Por  esclarecedoras,  transcrevemos  abaixo  a  solicitação  do  Coordenador  do  NATA  ao
Superintendente  de  Informática  para  a  obtenção  de  um espaço  físico  e  a  resposta  positiva  do
Superintendente ao Coordenador do NATA, datados respectivamente em 03 de agosto de 2011 e 12
de agosto de 2011, citados na resposta à S.A 201111878/005:

- Correspondência do NATA, de 03 de agosto de 2011

“Senhor Superintendente,

O Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas – NATA, que representa a incubadora de
empresas  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  tornou  público  para  o
conhecimento dos interessados, o resultado da análise dos Planos de Negócio submetidos à
incubação de empresas.

Com base nos critérios elencados no edital, efetuou-se a análise criteriosa das propostas pela
Comissão  de  Avaliação  do  Processo.  Dentre  as  classificadas,  encontra-se  a  empresa  Sig
Software & Consultoria em Tecnologia de Informação, cujo plano de negócios representa um
spin-off de atividades acadêmicas desenvolvidas no âmbito da SINFO.

Porém, é de conhecimento de vossa senhoria que o prédio do CIVT – Centro Integrado de
Vocação Tecnológica encontra-se em construção com previsão de entrega para o fim do ano de
2012.  Desta  forma,  o  NATA vem buscando  soluções  alternativas  para  alocar  as  empresas
aprovadas em espaços provisórios dentro da UFRN.

Dessa forma, considerando que a Superintendência de Informática é uma parceria do Instituto
Metrópole Digital, pois, já abriga de forma provisória os equipamentos do data center e que a
proposta da empresa Sig Software representa um spin-off de um projeto acadêmico/inovação
desenvolvidos no âmbito desta unidade por ex-alunos e pós-graduandos da UFRN, consultamos
V.Sa. sobre a possibilidade de disponibilização de espaço físico na SINFO para cessão para
projetos de incubação de empresas”.

- Resposta do Superintendente de Informática, em 12 de agosto de 2011;

“Senhor Coordenador,

A Superintendência de Informática (SINFO) é o órgão da UFRN responsável por coordenar
atividades  de  administração,  projeto  e  desenvolvimento  dos  sistemas  computacionais  da
natureza corporativa e pelo gerenciamento da infraestrutura da rede da UFRN.

Adicionalmente, as atividades desenvolvidas no âmbito desta unidade desde 2004 por meio de
um projeto de inovação junto a FUNPEC tornaram a SINFO uma unidade com um forte viés
inovador,  envolvendo-se,  então,  com a produção de conhecimento,  formação acadêmica de
alunos e criação de produtos de alta qualidade técnica.

Dessa forma, tem sido corriqueiro para nós as parcerias com o DIMAp, DCA e o IMD em
favor do fortalecimento da TI da UFRN. Especificamente com relação ao pleito do NATA-IMD
no que se refere à incubação de empresa aprovadas no edital colocamos à disposição até quatro
salas no anexo da Superintendência de Informática que deverão ter seu uso regrado pela própria
incubadora.

As empresas que ocuparem o espaço deverão respeitar as regras impostas pelo NATA-IMD
bem como as regras de acesso e administrativas da Superintendência de Informática da UFRN
nos quesitos de uso do espaço e de infraestrutura computacional”.

Do  confronto  do  teor  das  respostas  transcritas  acima  e  evidências  colhidas  nos  processos  de
concessão de licenciamento para o direito de uso e de exploração de sistemas de propriedade da
UFRN  (23077.021311/2011-85)  e  de  seleção  de  propostas  de  empresas  para  incubação
(23077.037971/2012-69), evidenciam-se incoerências, que comentaremos a seguir:

a) Sobre a oportunidade do pedido do coordenador do NATA ao Superintendente de Informática

Constata-se que os documentos emitidos pelo coordenador do NATA e pelo Superintendente de
Informática, que deveriam autorizar a utilização do imóvel pela empresa, conforme resposta à S.A
201211878/05, estão datados em 03 e 12 de agosto de 2011; portanto, em data posterior ao registro
da empresa na Junta Comercial do Estado do RN – JUCERN, que ocorreu em 22 de março de 2011,
e do início do contrato de licenciamento nº 01/2011, celebrado entre a UFRN e a SIG Software e
Consultoria em Tecnologia da Informática Ltda, que ocorreu em 25 de maio de 2011.

Portanto,  as  correspondências  transcritas  demonstram  que  não  houve  acordo  prévio  entre
coordenador do NATA e o Superintendente de Informática, uma vez que:

- tal acordo para ser considerado prévio, deveria ter ocorrido ANTES do registro da empresa na



Junta Comercial do RN (22 de março de 2011),  cujo endereço informado pela empresa é o da
SINFO; e

- caso o acordo para utilização do espaço da SINFO tivesse ocorrido ANTES de 22 de março de
2011, não faria sentido o NATA procurar “soluções alternativas para alocar as empresas aprovadas
em espaços provisórios dentro da UFRN” em 03 de agosto de 2011, uma vez que tais espaços já
estariam previamente acordados, o que já estava materializado com o registro da empresa SIG e
assinatura do contrato de licenciamento nº 01/2011, ocorrido em 25 de maio de 2011.

b) Sobre a pertinência do pedido do coordenador do NATA

Não cabia ao coordenador do NATA solicitar espaço físico para utilização pela SIG, uma vez que a
proposta da empresa foi aprovada no perfil de incubação a distância, que não previa a utilização de
espaço  físico vinculado  ao  NATA, conforme estabelece  o  item 4  do  Edital  NATA nº  01/2011:
“Define-se incubação a distância o processo de apoio aos empreendimentos que não utilizem o
espaço físico do NATA”.

O fato da empresa SIG Software e Consultoria Ltda ter sido aprovada no perfil  de incubação a
distância indica que a ocupação do imóvel da UFRN não estava vinculada à aprovação no Edital
NATA nº 01/2011 – tal utilização ocorreu por autorização tácita do Superintendente da SINFO e
com pleno  conhecimento  da  UFRN,  uma vez  que  no  processo  de concessão  de  licenciamento
(23077.021311/2011-85) foram verificadas a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista
da empresa, condições necessárias à celebração do contrato, conforme previsão dos artigos 27 a 29
da Lei nº 8.666/93, cujos documentos probatórios explicitam o endereço de localização da empresa.

c) Sobre o teor do pedido do coordenador do NATA

O pedido do coordenador do NATA consulta sobre “a possibilidade de disponibilização de espaço
físico na SINFO para cessão para projetos de incubação de empresas”, tendo sido respondido pelo
Superintendente  da SINFO que “no que se  refere  à  incubação de empresa aprovadas  no  edital
colocamos à disposição até quatro salas no anexo da Superintendência de Informática que deverão
ter seu uso regrado pela própria incubadora”; porém, constatou-se que a empresa SIG foi abrigada

em três salas do prédio da SINFO em 2011, ocupando área de aproximadamente 57 m2, apesar de
não ter sido classificada no perfil presencial do Edital NATA nº 01/2011.

A partir da verificação in loco do espaço concedido para as empresas incubadas, realizado em 07 de
fevereiro  de  2013,  constatou-se  que  o  espaço  ocupado pela  SIG é  suficiente  para  abrigar  seis
empresas incubadas (duas  em cada sala),  uma vez que o item 3 do Edital  NATA nº 01/2011 -
Natureza  do  apoio  disponibilizado  pelo  NATA e  investimento  por  parte  dos  empreendimentos
aceitos para incubação - define que a área exclusiva de uma empresa resume-se a um computador,
mesas e cadeiras, pontos de energia elétrica e pontos de comunicação de dados e que a medição da
área exclusiva ocupada pelas demais empresas incubadas apontou para área média de cerca de 8,7

m2.

Note-se que, por meio da S.A nº 201211878/003 (item 3), o coordenador do NATA foi instado a se
manifestar sobre a assinatura dos Termos de Uso no exercício de 2011, conforme previsão do item 9
Edital NATA nº 01/2011 - Notificação e Assunção dos Postos - que estabelecia que a ocupação dos
postos de incubação deveria ocorrer até 10 de junho de 2011, tendo alegado que:

“Não foram assinados Termos de Uso no exercício de 2011. A demora na assinatura deveu-se à
falta de espaço físico para acomodar os empreendimentos classificados. Isto só ocorreu apenas
em 2012”.

Sobre  as  ações  desenvolvidas,  no  exercício  de  2011,  de  apoio  à  incubação  das  propostas
selecionadas, o coordenador do NATA, em resposta à S.A 201211878/003 (item 04), informou que:

“Nenhuma ação relevante foi desenvolvida para as propostas selecionadas pelo Edital NATA nº
01/2011 no exercício de 2011. A ocupação dos postos do NATA-IMD e a respectiva utilização
de sua infraestrutura deu-se a partir de 2012”.

Sendo  assim,  do  confronto  do  teor  dos  documentos  emitidos  pelo  coordenador  do  NATA  e
Superintendente da SINFO (Superintendência de Informática) em 03 e 12 de agosto de 2011 com o
teor das respostas à S.A 201211878/003 (itens 3 e 4), complementada pela verificação in loco das
empresas  incubadas,  conclui-se  que  os  documentos  emitidos  pelo  coordenador  do  NATA  e
Superintendente  da  SINFO,  visavam  tão  somente  legalizar  a  utilização  do  imóvel  da
Superintendência de Informática pela SIG Software e Consultoria Ltda, uma vez que:

- não houve acordo prévio ao registro da empresa SIG e à celebração do Contrato de Licenciamento
nº 01/2011 para utilização do endereço da SINFO;



- não cabia ao coordenador do NATA solicitar espaço para utilização de empresa selecionada no
perfil de incubação não presencial (a distância); e

- as empresas selecionadas no perfil de incubação presencial precisaram aguardar a disponibilização
de espaços físicos no Instituto Metrópole Digital, o que só ocorreu em 2012, conforme informado
pelo coordenador do NATA, embora existissem quatro salas disponíveis no prédio da SINFO.

Desta forma, conclui-se que houve tratamento privilegiado à empresa de dirigente da Unidade e que
a utilização do imóvel da UFRN, localizado na Av. Capitão Mor Gouvéia, 2851, Natal é irregular,
em virtude das seguintes constatações:

- o registro da sede da empresa SIG Software e Consultoria no endereço do prédio da SINFO e sua
utilização ocorreu por autorização tácita do Superintendente da SINFO e com pleno conhecimento
da UFRN, uma vez que no processo de concessão de licenciamento (23077.021311/2011-85) foram
verificadas  a  habilitação  jurídica  e  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da  empresa,  condições
necessárias à celebração do contrato, conforme previsão dos artigos 27 a 29 da Lei nº 8.666/93,
cujos documentos probatórios explicitam o endereço de localização da empresa;

- a utilização de três salas da Superintendência de Informática – SINFO pela empresa SIG Software
e Consultoria não está amparado pelo processo seletivo de propostas para incubação de empresas,
vinculado  ao  Edital  NATA  nº  01/2011,  uma  vez  que  a  empresa  foi  selecionada  no  perfil  de
incubação não presencial (a distância), que não previa a utilização de espaço físico exclusivo do
NATA; e

- não houve acordo prévio entre o Coordenador do NATA e o Superintendente de Informática para a
utilização do imóvel da Superintendência de Informática - SINFO pela SIG, dada a oportunidade, a
pertinência e o teor do pedido realizado em 03 de agosto de 2011, e da resposta de 12 de agosto de
2011, que pretendiam revestir de legalidade a utilização privilegiada e irregular do espaço físico da
Superintendência de Informática pela empresa SIG.

Durante o período de campo, por meio da S.A nº 201211878/014, foram solicitadas justificativas
quanto à utilização do imóvel da UFRN, localizado na Av. Capitão Mor Gouvéia,  2851, Lagoa
Nova,  pela  empresa  SIG  Software,  tendo  sido  encaminhadas  as  seguintes  alegações  pelo
coordenador do NATA, por meio de documento sem número:

- Quanto à utilização irregular de três salas pela empresa SIG Software e Consultoria, uma vez que a
empresa não foi selecionada no perfil presencial no processo seletivo vinculado ao Edital NATA nº
01/2011 e, portanto, tal processo não se presta a regularizar a utilização do imóvel da UFRN pela
empresa:

“1.1)  A incubação de empresas prevista no Edital NATA nº 01/2011 teve o imóvel sito na
Avenida Professor João Machado, 2884 – Capim Macio – Natal/RN – CEP 59078-340, como
sede principal para as empresas selecionadas para incubação. As empresas que necessitarem de
espaço físico adicional, caso da empresa Confortu, que atualmente ocupa um espaço no Núcleo
de Tecnologia Industrial da UFRN, e das empresas SIG Software e Edonators, que atualmente
ocupam  salas  no  imóvel  sito  na  Avenida  Capitão  Mor  Gouvéia,  2851  –  Lagoa  Nova  –
Natal/RN, foram consideradas como Incubação à Distância devido não terem obtido espaço na
sede principal da Incubadora. Entretanto esta interpretação foi equivocada pois estes outros
espaços também são considerados da UFRN e, portanto, é incubação é na forma presencial.”

- Quanto à ausência de documento válido que formalize a utilização do imóvel pela SIG, tendo em
vista que o documento “Regulamento e Termo de Uso – NATA-IMD Nº 01/2012” não se presta a
regularizar tal utilização, uma vez que a permissão de uso deste imóvel não está amparada pelo
processo seletivo do Edital NATA Nº 01/2011, pois a empresa não foi selecionada no perfil  de
incubação presencial:

“Conforme explicado no item 1.1),  a incubação da empresa SIG está sendo feita na forma
presencial e, portanto, sua situação está legalizada.”

- Quanto ao valor de R$291,00 (duzentos e noventa e um reais) para a utilização do imóvel da
UFRN pela SIG, que é desproporcional ao valor de mercado de locação deste imóvel:

“O valor pago pela empresa SIG Software pela utilização do imóvel é de R$291,00 (duzentos e
noventa  e um reais)  mensais  e  este  valor  está  relacionado com a ocupação de um espaço,
independentemente de sua área, conforme Cláusula 3 do Edital 01/2011. Em um processo de
incubação,  as  empresas  que  conseguem  progredir  com  mais  intensidade  levam  uma
necessidade maior de área física, como natural na área empresarial. Este foi o caso da Empresa
SIG Software. Mas, pretende-se nos próximos editais fazer uma cobrança proporcional à área
utilizada por cada empresa.”



Comentaremos a seguir, as alegações apresentadas pela Unidade:

1) Quanto à utilização irregular de três salas pela empresa SIG Software e Consultoria, o cerne da
alegação foi que as propostas das empresas Confortu, SIG Software e Edonators foram consideradas
como incubação à distância “devido não terem obtido espaço na sede principal da Incubadora”;
porém do confronto do teor de respostas anteriores e dos documentos do processo, constata-se que
esta não foi a motivação para o tratamento oferecido à SIG Software, tendo em vista o que segue:

- as empresas Edonators e Confortu foram selecionadas na modalidade de incubação presencial e,
portanto deveriam utilizar espaço físico de incubação; e

- a empresa SIG Software teve precedência sobre as demais empresas na ocupação de espaço físico
utilizado pelo NATA, uma vez que iniciou a utilização em novembro de 2011 e as demais empresas
tiveram que aguardar o início das atividades em 2012, conforme resposta à S.A 201211878/003,
emitida  pelo coordenador do NATA, na qual  é  informado que a assinatura dos Termos de Uso
ocorreu apenas em 2012 em função da “falta de espaço físico para acomodar os empreendimentos
classificados”  e  que  “A  ocupação  dos  postos  do  NATA-IMD e  a  respectiva  utilização  de  sua
infraestrutura deu-se a partir de 2012”.

2) Quanto à ausência de documento válido que formalize a utilização do imóvel pela SIG Software,
a Unidade afirma que a utilização está fundamentada na incubação presencial da empresa citada,
embora não apresente qualquer documento que suporte a alteração do perfil de incubação vinculado
ao Edital NATA nº 01/2011, o que mais uma vez denota o tratamento privilegiado concedido à
empresa do dirigente.

É importante ressaltar, que o debate acerca da modalidade de incubação da empresa SIG Software
(presencial ou à distância) tem caráter secundário na ocupação do imóvel da unidade, e serve apenas
para  demonstrar  o  tratamento  privilegiado  que  foi  concedido  à  empresa  citada  em  diversas
instâncias da UFRN, o que está caracterizado pelos seguintes fatos:

- em 14 de março de 2011, a empresa foi registrada no endereço de imóvel da UFRN;

- a utilização de endereço do imóvel da UFRN como sede da empresa teve aprovação tácita do
Superintendente de Informática e ocorreu com pleno conhecimento dos agentes que atuaram no
processo  de  concessão  de  licenciamento  (23077.021311/2011-85),  uma  vez  que  o  endereço  de
localização da empresa consta dos documentos de verificação da habilitação jurídica e regularidade
fiscal;

- a celebração do contrato de Concessão de Licenciamento nº 01/2011 ocorreu em 25 de maio de
2011 - portanto, antes da conclusão do processo seletivo de propostas para incubação do Edital
NATA nº 01/2011, cujo resultado preliminar ocorreu apenas em 28 de junho de 2011; e

-  o  processo  seletivo  de  propostas  para  incubação  vinculado  ao  Edital  NATA  nº  01/2011  foi
utilizado para revestir de legalidade a avaliação da capacidade econômico-financeira da empresa
SIG Software no processo de concessão de licenciamento (23077.021311/2011-85).

Desta forma, os elementos colhidos contribuem para o entendimento de que a utilização do imóvel
da unidade sito na Avenida Capitão Mor Gouveia, 2851, Lagoa Nova pela empresa SIG Software,
ocorreu com pleno conhecimento da UFRN e independente do processo seletivo de propostas para
incubação do Edital NATA nº 01/2011.

3) Quanto a desproporção entre o valor pago pela SIG para utilização de cerca de 57 m2 da imóvel
da UFRN e o valor de mercado deste imóvel, a alegação fundamentou-se na condição de empresa
incubada na modalidade presencial, oque não se sustenta, conforme considerações tecidas no item
anterior.

A título ilustrativo deve ser registrado que o mesmo imóvel foi locado pela UFRN, antes de ser
adquirido,  ao  custo  mensal  de  R$3.500,00 (três  mil  e  quinhentos  reais)  ,  e  que a  edificação  é
composta dos seguintes ambientes:

- No nível 01 – garagem para abrigar oito automóveis cobertos e seis descobertos, escritório;

- No nível 02 – terraço grande em forma de “L”, lavabo, sala de estar grande com espaço para
quatro ambientes, pergolado, copa, cozinha, despensa, pequena área de serviço, dormitório para
funcionário com banheiro completo;

- No nível 03 – Sala íntima, três dormitórios suítes com varanda, uma suíte sem varanda.

Verificou-se, em visita realizada no imóvel,  que três suítes situados no nível  03 do imóvel  são
ocupadas exclusivamente pela SIG Software, embora se constate que a área utilizada pela empresa



não é restrita aos 57 m2 de área dos quartos, uma vez que:

- no cálculo da área de utilização não foi considerada a área dos banheiros das suítes ocupadas pela
empresa;

- diversos ambientes do imóvel em pauta caracterizam-se como de uso comum entre àqueles que
utilizam o imóvel, como garagem, lavabo, cozinha, sala íntima, etc.

Desta forma, conclui-se que a utilização do imóvel da UFRN pela empresa SIG Software não pode
ser suportado pelo processo de seleção de propostas para incubação do Edital NATA nº 01/2011, e
que o valor de R$291,00 (duzentos e noventa e um reais) pagos pela empresa a partir de março de
2012 constitui mais uma evidência de tratamento privilegiado à empresa do dirigente.

CAUSA:

A concessão de tratamento privilegiado à empresa de ocupante de cargo comissionado da UFRN,
caracterizada pela utilização irregular de imóvel da unidade, é decorrente da ausência de separação
dos interesses público e privado no caso concreto.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“Não houve utilização irregular e privilegiada de imóvel da UFRN visto que nenhum edital de
incubação  não  tem  por  objeto  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração.
Editais dessa natureza, estritamente acadêmicos, não têm a característica de uma licitação para
permitir o direito de uso de um espaço da Universidade.

Os idealizadores de projetos com ideias inovadoras podem ou não requerer espaço físico no
âmbito  da  UFRN,  seja  em  unidades  destinadas  especificamente  para  esse  fim,  seja  em
laboratórios  vinculados  a  cada  área  de conhecimento  da universidade.  Assim,  as  empresas
nascentes podem constituir a empresa com sede no endereço da Universidade, pois é nesse
local que ela irá desenvolver suas atividades sob a supervisão da incubadora.

Dessa forma, conforme já explicado nos nossos argumentos iniciais,  o  uso do endereço de
imóvel  alugado  pela  UFRN  pela  empresa  SIG  Software  foi  uma  orientação  da  própria
incubadora no momento em que seus idealizadores manifestaram interesse em participar das
atividades de incubação da UFRN. Esta orientação é fornecida a todos os interessados que
ainda não têm empresa formalmente constituída.

Quanto à ocupação de espaço físico pelas empresas, informamos que todas foram acomodadas,
logo não há razão para que a equipe de auditoria afirme que houve utilização privilegiada e
irregular  de  imóvel  da  UFRN pela  SIG  Software.  O  fato  da  incubação  ser  classificada  à
distância  não elide a concessão de espaço físico ás  empresas incubadas,  pois,  conforme já
afirmamos, essa classificação significa o processo de incubação fora  do ambiente do NATA.
Ademais, o mesmo tratamento foi conferido à empresa Confortu, classificada como incubação
à distância, que utiliza espaços da UFRN no Núcleo de Tecnologia Industrial.

A Empresa SIG Software não estava impedida de procurar  espaços na UFRN, assim como
qualquer outra.  Empresas  como a  Softurbano e  a  Lua4 tiveram seus  espaços  dobrados  em
pouco tempo de entrada na incubadora. A administração do NATA cedeu sua sede em prol da
Softurbano. A Edonators mudou para a SINFO, ao lado da SIG Software, deixando seu antigo
espaço para a Lua4. A Confortu já ocupava o Núcleo de Tecnologia Industrial (NIT) muito
antes de ser aceita como empresa incubada.  Assim,  não houve privilegio dos  partícipes.
Houve acordos entre as empresas. Isto pode ser facilmente verificável fazendo-se entrevistas
aos incubados.

Destaque-se que a SIG Software ocupou até meados de 2012 apenas uma sala no prédio onde
estava  acomodada  e  não  o  espaço  medido  e  informado  pela  equipe  de  auditoria.  A  SIG
Software  paga  taxa  de  ocupação  referente  à  empresa  residente  por  que  é  uma  empresa
residente”.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

A  Unidade  apresentou  os  seguintes  argumentos  para  descaracterizar  a  utilização  irregular  e
privilegiada do imóvel pela empresa SIG Software & Consultoria:

- “Não houve utilização irregular e privilegiada de imóvel da UFRN visto que nenhum edital de
incubação não tem por objeto selecionar a proposta mais vantajosa para a administração”;



- “Quanto à ocupação de espaço físico pelas empresas, informamos que todas foram acomodadas”;

-  “  O fato  da incubação  ser  classificada à  distância  não  elide  a  concessão de espaço físico  ás
empresas  incubadas,  pois,  conforme  já  afirmamos,  essa  classificação  significa  o  processo  de
incubação fora  do ambiente do NATA”;

- o mesmo tratamento foi oferecido à empresa Confortu, “classificada como incubação a distância”,
“que já ocupava o Núcleo de Tecnologia Industrial (NIT) muito antes de ser aceita como empresa
incubada”.

As alegações  apresentadas não lograram êxito em afastar  a ilegalidade na utilização do imóvel
localizado na Av. Capitão Mor Gouveia, 2851, Natal, indicado pelo NATA como um dos endereços
de incubação presencial, pois:

- a utilização deste imóvel pela empresa SIG não está vinculado ao resultado do Edital NATA nº
01/2011, visto que a empresa foi selecionada no perfil de incubação a distância, que não previa o
uso dos espaços físicos utilizados pelo NATA para incubação presencial;

-  o fato das empresas terem sido acomodadas não afasta o tratamento privilegiado concedido à
empresa SIG, que teve precedência na utilização deste imóvel, embora tenha sido selecionada no
perfil de incubação a distância;

-  O perfil  de incubação a  distância  exclui a utilização do espaço físico usado pelo NATA para
incubação presencial; e

- ao contrário do que afirma a Unidade, a empresa Confortu foi selecionada no perfil presencial, e o
fato de já ocupar espaço da UFRN “muito antes de ser aceira como empresa incubada” evidencia
a  necessidade de que o processo de incubação de empresas da UFRN seja  revisto,  de forma a
observar os princípios estabelecidos no artigo 37 da CF/88 (grifos originais).

RECOMENDAÇÃO: 001

Apurar responsabilidades pela concessão de tratamento privilegiado à empresa SIG Software &
Consultoria na utilização de imóvel da UFRN.

RECOMENDAÇÃO: 002

Cessar a utilização do imóvel da UFRN pela empresa SIG Software & Consultoria Ltda, tendo em
vista a ausência de documento válido que formalize e autorize tal utilização.

RECOMENDAÇÃO: 003

Apurar o valor de locação do espaço utilizado pela empresa SIG Software & Consultoria Ltda (áreas
privativas e de uso comum), com base em dados de mercado.

RECOMENDAÇÃO: 004

Cobrar SIG Software & Consultoria Ltda o pagamento do valor de locação do espaço utilizado,
compatível com o valor de mercado e com a área utilizada, desde o início da utilização do imóvel.

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 009

Instrumento inválido de formalização dos direitos e obrigações da empresa incubada.

Constatou-se que a formalização da condição de empresa incubada deu-se por meio da celebração
do  instrumento  denominado  “Regulamento  e  Termo  de  uso  NATA-IMD  nº  01/2012”,  que  foi
assinado em 16 de março de 2012, embora houvesse previsão no item 9 do Edital NATA nº 01/2011
de que a assinatura dos Termos de Permissão de Uso e recebimento do Regulamento de Incubação
teria início em 10 de junho de 2011, tendo sido esclarecido pelo coordenador do NATA, em resposta
à S.A nº 201211878/03 (item 03) que:

“Não foram assinados Termos de Uso no exercício de 2011. A demora na assinatura dos termos
deveu-se à falta de espaço físico para  acomodar os empreendimentos classificados. Isso só
aconteceu apenas em 2012”.

Da análise do instrumento “Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012”, verificou-se que
este  não  é  documento  hábil  para  a  formalização  da  condição  de  empresa  incubada  ou  para
fundamentar  a  permissão  de  uso  de  bens  móveis  e  imóveis  da  UFRN,  tendo  em  vista  as
irregularidades tratadas em itens anteriores (falta de competência do NATA para atuar em nome da
UFRN, vícios do Edital que contrariam aos princípios constitucionais e irregularidades na condução



do processo seletivo), que tornam nulos os instrumentos celebrados, porquanto fundamentados em
processo inválido.

Registre-se que tais instrumentos, mesmo que estivessem suportados por processo seletivo válido,
não poderiam ser assim considerados, pois:

- não atenderam a condição de eficácia prevista no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, que é a
publicação dos extratos no Diário Oficial da União;

- foram celebrados por sujeito incompetente para tal, visto que o NATA – Núcleo de Aplicação de
Tecnologias Avançadas, ainda encontra-se na condição de projeto de pesquisa; e

- não atendiam à previsão da Resolução nº 054/2011-CONSEPE de 31 de maio de 2011 (normativo
interno que cria o Programa de Incubação de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - UFRN e dispõe sobre o seu funcionamento) que, em seu artigo 16 estabelece que o convênio
é o instrumento de formalização da condição de empresa incubada, no qual estarão previstas a
arrecadação de diferentes receitas, inclusive um percentual do faturamento da empresa, conforme se
depreende do seu teor, abaixo transcrito:

“Art. 16. Para os fins de garantir a sua sustentabilidade financeira, as incubadoras de empresas
incluirão  nos  convênios  formalizados  com as  empresas  a  serem incubadas  a  previsão  das
seguintes receitas:

I – uma taxa mensal estabelecida pelo respectivo comitê gestor, cujo valor atenda pelo menos
as despesas de execução das atividades prestadas;

II – recursos provenientes de projetos de fontes de fomento internos e externos à UFRN;

III – royalties e direitos autorais;

IV  –  um  percentual  de  1%  (um  por  cento)  do  faturamento  bruto,  no  primeiro  ano  de
pós-incubação, 2% (dois por cento) do faturamento bruto, no segundo ano de pós-incubação e
3% (três por cento) do faturamento bruto, a partir do terceiro ano de pós-incubação, limitado a
cinco anos de pós-incubação.

Parágrafo único: Serão aplicadas sobre a receita dos valores cobrados neste artigo, as taxas
relativas  aos  projetos  acadêmicos,  observado  o  disposto  na  resolução  do  Conselho
Universitário que disciplina a matéria”.

Durante  o  período  de  campo,  por  meio  da  S.A  nº  201211878/003  (item  5),  foi  solicitado
disponibilizar documentação comprobatória da publicação no Diário Oficial da União dos extratos
dos Termos de Permissão de Uso ou na ausência da publicação, apresentar justificativa, tendo sido
alegado, por meio de documento não numerado, que:

“Esta documentação comprobatória não existe. A justificativa deve-se ao fato de que todas as
ações sugeridas pela Lei 10973, Lei da inovação, são, em âmbito nacional, urgentes, prementes
e  recentes.  Assim,  o  grupo  imbuído  de  executar  a  inovação  na  UFRN,  no  que  tange  o
empreendedorismo e a inovação a partir da incubação, na ânsia de fazer, procurou implementar
a Lei 10973 entendendo que esta era completa, além do desconhecimento profundo de outras
leis correlatas e/ou complementares necessárias” (grifos originais).

Por meio da S.A nº 201211878/006 (item 3), foi solicitado justificar a celebração dos instrumentos
denominados “Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2011” por representantes do NATA
em nome da UFRN, visto que este núcleo não possui competência para tal, dada sua condição de
projeto de pesquisa, tendo sido alegado, por meio de documento não numerado, que:

“A  competência  para  o  NATA  representar  a  UFRN  na  Incubação  de  Empresas  de  Base
Tecnológica está resguardada por Parecer da Comissão de Inovação e Empreendedorismo no
ano de 2008, em anexo. Foi considerada que esta competência foi mantida, com a aprovação da
Resolução sobre Incubação de Empresas da UFRN em 2011, por esta competência não ter sido
destituída, e por não haver outra Incubadora de Empresas de Base Tecnológica na UFRN até o
momento”.

Por meio da S.A nº 201211878/014 (item 3), foi solicitado disponibilizar os termos de convênio
celebrados com as empresas incubadas, ou na ausência do documento, apresentar justificativa, tendo
sido alegado o que segue, por meio de documento não numerado:

“As empresas  selecionadas  pelo Edital  NATA 01/2011 celebraram um Termo de Uso.  Não
foram  assinados  Convênios  com  o  entendimento  de  que  este  documento  já  satisfazia
plenamente a legislação em vigor”.



As alegações da Unidade não afastam as irregularidades apontadas, tendo em vista que:

1) As  justificativas  apresentadas  para  a  ausência  de  publicação  dos  extratos  dos  instrumentos
celebrados com os selecionados no Edital NATA nº 01/2011 não afastam a ilegalidade, tendo em
vista que a obrigatoriedade de divulgação oficial dos atos administrativos, prevista no art. 2º da Lei
nº  9.784/99,  que  visa  atender  ao  princípio  constitucional  da  publicidade,  não  pode  ser
desconsiderada em função da “ânsia de fazer”.

2) Quanto à justificativa referente à competência do NATA para celebrar  contrato em nome da
UFRN, verificou-se que o teor do parecer da Comissão de Inovação e Empreendedorismo, citado na
resposta à S.A 201211878/006, não contém qualquer atribuição de competência para atuação em
nome da UFRN, conforme  se verifica nos trechos transcritos a seguir:

“Duas  propostas  foram  recebidas  atendendo  ao  edital  PROPESQ 07/2008,  enviadas  pelos
professores G.B.B. (proposta 1) e C.A.J. (proposta 2).

(...)

Com base nos relatos acima, dou parecer desfavorável à proposta 2 e favorável à proposta 1,
com as seguintes ressalvas (...)

Respeitando o teto de duas unidades, recomendo a concessão de cotas de bolsas de TI para o
proponente  da  proposta  1,  condicionado  à  submissão  de  um  plano  de  trabalho  para  o(s)
bolsista(s) com justificativa”.

Além disto, verificou-se que este documento foi decorrente da Portaria nº 003/2008 – Propesq, que
designou dois professores para “assessorar a PROPESQ na avaliação das propostas do Programa de
Apoio  a  Pré-incubadoras/Incubadoras  cadastradas  na  UFRN,  Edital  nº  007/2008  –  Propesq”;
portanto, não delegou aos professores a competência da Pró-reitoria de Pesquisa de atuar em nome
da UFRN no processo seletivo de incubação de empresas ou para dar competência a terceiros para
faze-lo, conforme previsão da Resolução CONSUNI nº 004/2007.

Desta forma, o argumento de que a competência instituída não havia sido destituída não se sustenta,
porquanto não há elementos probatórios de que a competência tenha sido formalmente instituída,
conforme já tratado no item que trata da ausência de competência do NATA para lançar edital de
incubação de empresas em nome da UFRN.

3) Quanto à ausência de celebração de convênios para formalizar a situação de empresa incubada, o
entendimento de que o Termo de Uso celebrado “satisfazia plenamente a legislação em vigor”, não
apenas confronta o normativo interno que trata da matéria (Resolução nº 054/2011-CONSEPE),
como também acarreta consequências de natureza financeira na relação, uma vez que apenas uma
das receitas previstas está incluída no Termo de Uso.

Nesse sentido, deve-se registrar por oportuno, que a ausência de previsão da arrecadação da receita
prevista no inciso IV do artigo 16 da citada Resolução, que prevê o pagamento de percentual da
receita bruta das empresas no período de cinco anos de pós-incubação, resultará em renúncia de
receita da Universidade.

Buscando  ilustrar  as  consequências  financeiras  da  inobservância  ao  normativo  interno,  foi
verificado que em 08/02/2013 a empresa SIG Software & Consultoria já havia celebrado contratos
com a  administração pública  federal  que somam o  montante  de R$7.984.039,04  (sete  milhões,
novecentos  e  oitenta  e  quatro  mil  e  trinta  e  nove reais  e  quatro centavos),  que  resultaram em
pagamentos na ordem de R$699.020,59 (seiscentos e noventa e nove mil e vinte reais e cinquenta e
nove centavos) nos exercícios de 2011 e 2012.

-  Contratos  celebrados  com  a  administração  pública  federal,  conforme  pesquisa  no  DOU  em
08/02/2013

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 660.459,68

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 359.500,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ

397.775,36

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 755.942,00



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALAGOAS

1.248.500,00

COORDENAÇÃO  DE  APERFEIÇOAMENTO  DE  PESSOAL  DE  NÍVEL
SUPERIOR

2.279.050,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 1.526.870,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
755.942,00

MONTANTE
7.984.039,04

- Pagamentos recebidos de órgãos da administração pública federal, por meio de Ordens bancárias
no exercício de 2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 90.287,40

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 250.373,02

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ

119.232,05

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 44.822,25

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 194.305,87

MONTANTE 699.020,59

Deve-se ainda registrar que tais pagamentos não refletem inteiramente o faturamento da empresa,
uma vez que não estão incluídos os contratos celebrados com entes que não utilizam o SIAFI, bem
como receitas provenientes do contrato celebrado com o Governo Estadual do Rio Grande do Norte,
que resultou em pagamentos no montante de R$136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos
reais) no exercício de 2012 com recursos do Fundo Estadual de Educação do RN.

CAUSA:

Falhas nos instrumentos de controle de atos administrativos sob a responsabilidade de docentes
colabora  para  a  ocorrência  de inobservâncias  às  formalidades  processuais  obrigatórias,  que são
distantes do ensino e pesquisa .

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Por meio do Ofício nº 8199/2013/CGU-R/RN, de 15 de março de 2013, foi encaminhado relatório
preliminar, tendo sido apresentadas as seguintes alegações adicionais pela Unidade, por meio do
Ofício nº 190/13-R, de 27 de março de 2013:

“Conforme já expusemos,  o Edital  NATA nº  01/2011 tem por objeto “selecionar  e  apoiar
propostas de pessoas ou grupos interessados em desenvolver negócios de base tecnológica com
elevado grau de conhecimento agregado, com a finalidade de criar,  a posteriori,  empresas
competitivas baseadas em ideias inovadoras e viáveis à produção, comercialização e melhoria
da qualidade de vida”.



Diante desse objeto, meramente acadêmico, não há sentido lógico a interpretação de que o
Edital se destinou a obter proposta mais vantajosa na permissão de bens móveis e imóveis da
UFRN, infringindo a Lei 8.666/93 e, por conseguinte, o processo seletivo não é válido.

Quanto  ao  instrumento  celebrado,  em  atendimento  ao  art.  16  da  Resolução  054/2011-
CONSEPE, entendemos que o Regulamento e Termo de Uso, na sua essência, tem natureza de
convênio  não  eliminando  os  efeitos  do  que  foi  acordado.   Além  disso,  o  artigo  18  do
Regulamento  remete  às  normas da  Resolução  do  Programa de  Incubação  de  Empresas  da
UFRN, qual seja, a Resolução 054/2011-CONSEPE, veja-se:

Art. 18. Tudo o que fora disposto nos itens anteriores deve estar ancorado também nas
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL e resolução
do Programa de Incubação de Empresas da UFRN.

Assim,  o  fato  do  instrumento  jurídico  não  ter  o  título  de  convênio  não  acarreta  nenhuma
consequência de natureza financeira tal como interpretado pela auditoria, dado que apenas uma
das receitas está incluída no Termo de Uso.

A Resolução 054/2011-CONSEPE deve ser aplicada integralmente por força do regulamento
celebrado, de forma a evitar a renúncia de receita alegada. Os serviços de contabilidade da
Universidade  demonstrarão  a  receita  arrecadada  e  a  parcela  devida  com  as  atividades  de
incubação”.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Em que pese o artigo 18 do “Regulamento e Termo de uso” preservar a receita própria decorrente da
atividade  econômica  exercida  pelas  empresas  que  foram  incubadas,  tal  previsão  não  afasta  a
nulidade do instrumento, tendo em vista que:

- o processo seletivo vinculado ao Edital NATA nº 01/2011 não é válido, em função dos vícios do
edital e das irregularidades da sua condução, que contrariam os preceitos constitucionais, e estão
tratados nos itens 1.1.2.3  e 1.1.3.1 deste relatório; e

- os termos de permissão de uso não atenderam à condição de eficácia da publicação em Diário
Oficial da União e não foram celebrados por sujeito competente.

RECOMENDAÇÃO: 001

Torne nulos todos os instrumentos denominados  “Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº
01/2012”, em virtude da ausência de competência do NATA para representar a UFRN e do não
atendimento da condição de eficácia prevista no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, que é a
publicação dos extratos no Diário Oficial da União.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar  medidas
corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nos itens: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1,
1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.3.1, 1.2.1.1 e 1.2.1.2.

Natal/RN, 13/11/2013.




