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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às deliberações contidas na Seção I, Capítulo X da Instrução Normativa 

SFC nº 01, de 06/04/2001 e consoante o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(PAINT 2013) e a Ordem de Serviço nº 017/2013, apresentamos os resultados do trabalho de 

auditoria especial, demandado pela procuradoria da UFRN, referente ao Contrato 145/2010 

firmado entre Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e a Fundação Norte-

Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC, que tem como objeto o PROJETO 

ACADÊMICO DE AÇÕES ASSOCIADAS NA VERTENTE DE EXTENSÃO, DE 

PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOB O TÍTULO DE "FORTALECIMENTO 

DE REDES DE AÇÃO COMUNITÁRIA PARA PREVENÇÃO EM DST/AIDS: 

CONHECER E INTERVIR", que consiste em elaborar e desenvolver projeto para prevenção 

em DST/AIDS na comunidade Mãe Luiza, em Natal/RN, a partir de ações articuladas de 

educação, de comunicação e de pesquisa, na perspectiva de implementar tecnologias de 

inovação e fortalecer redes sociais na comunidade”, com prazo de vigência atual de 

30/10/2010 até 30/12/2013 e valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

O período de execução deste trabalho foi de 13/08/2013 até 10/09/2013. 
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2 ESCOPO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a formalização legal e prestação de contas do 

contrato 145/2010 – “Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para Prevenção em 

DST/AIDS: Conhecer e Intervir” celebrado entre a UFRN e a FUNPEC. A análise teve como 

base o roteiro de conformidade elaborado por esta equipe de auditoria em consonância com os 

dispositivos legais ora vigentes, quais sejam: a Lei 8.666 de junho de 1993 e suas alterações, a 

Lei 8.952 de dezembro de 1994 e suas alterações, a Portaria Interministerial 127 de maio de 

2008, revogada pela Portaria Interministerial nº 507 de novembro de 2011, o Decreto 5.205 de 

setembro de 2004 e o Decreto 6.170 de julho de 2007, revogado e alterado respectivamente 

pelo Decreto 7.641 de dezembro de 2011, além dos seguintes normativos internos: Resolução 

028/2008 de agosto de 2008 revogada pela Resolução 028/2011 de junho de 2011, Portaria 

26708-R de abril de 2008 e Portaria 1.140/10-R de setembro de 2010.  

Considerando que o período analisado foi de 01/12/2010 a 12/08/2013 é importante destacar 

que a prestação de contas parcial, encaminhada e analisada por esta Auditoria, se referiu ao 

período entre 30/12/2010 e 31/12/2011. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS  

No início dos trabalhos, revisamos os dispositivos legais referentes ao assunto. 

Posteriormente, a equipe de auditoria elaborou roteiro de conformidade com base nos 

normativos vigentes. 

Foram emitidas três solicitações de auditoria, SAs 069/2013 AUDIN, 070/2013 AUDIN e 

071/2013 AUDIN. A SA 069/2013 foi enviada para o Departamento de Contabilidade e 

Finanças – DCF solicitando disponibilizar processos de prestação de contas parcial do 

contrato 145/2010, bem como informar se existia algum normativo interno que determinasse a 

prestação de contas parcial dos contratos cuja vigência fosse inicialmente de um ano (com 

previsão apenas da prestação de contas final) e que necessitasse prorrogação de prazo. Como 

na resposta encaminhada, através do Memorando nº 068/2013-DCF, foi informado que não 

havia normativo interno com aquela previsão, encaminhamos a SA 070/2013 AUDIN à Pró-

Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral – PROPLAN solicitando alguns 

esclarecimentos, abordados no item 4 deste relatório. Esta SA foi respondida através do 

Memorando 127/2013 – PROPLAN, datado de 06/09/2013 e recebido por esta AUDIN no dia 
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09/09/2013. Vale registrar que o prazo para atendimento da SA 070/2013 seria dia 

21/08/2013. Pelo fato da auditoria do TCU ter acontecido nesse período, a Unidade solicitou 

prorrogação de prazo para o mês de setembro/2013. 

Além disso, emitimos também a SA 071/2013 AUDIN, solicitando à Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC que informasse como foi realizado o processo de 

seleção das pessoas físicas do contrato acadêmico em análise, bem como que apresentasse 

documentação comprobatória da realização de cotações de preço ou de orçamentos junto a 

fornecedores para contratação de alguns serviços. O atendimento da SA pela FUNPEC foi 

tempestivo. 

 

 

4 RESULTADO DOS EXAMES 

 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

4.1 Informação 001 

Pagamento inadequado à FUNPEC através de única parcela referente ao objeto do contrato 

145/2010 que consiste na obtenção de apoio na gestão administrativa e financeira para a 

execução de contrato acadêmico. O valor de R$ 29.560,00 (vinte e nove mil, quinhentos e 

sessenta reais) deveria ter sido pago parceladamente em 12 vezes (vigência do contrato) à 

medida que fosse sendo realizada a gestão administrativa e financeira.  A Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN defende que “os instrumentos contratuais 

celebrados com a fundação de apoio são de natureza singular, cujo objeto principal cinge-se à 

gestão financeira dos recursos recebidos”, concluindo que “somente os pagamentos a título de 

remuneração da fundação, pelos serviços de gestão financeira dos recursos repassados, devem 

obedecer aos ditames dos artigos 60 e 63 da Lei 4.320/64” (Recurso interposto pela UFRN 

acerca do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 11.304/2011 – 2ª Câmara). 

Portanto, a remuneração da fundação de apoio decorrente da gestão financeira deveria ter sido 

repassada à FUNPEC apenas quando da liquidação da despesa, ou seja, à medida que 

ocorresse a gestão administrativa e financeira. 

Este ponto foi tratado como informação porque foi constatado através da análise do outro 

contrato acadêmico (146/2010), objeto desta mesma ordem de serviço, que a prática de 
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pagamento antecipado à FUNPEC foi sanada a partir da formalização do segundo Termo 

Aditivo, datado de 29/12/2011. 

 

4.2 Informação 002 

No processo 23077.021927/2012-37 referente à prestação de contas parcial do Contrato 

145/2010 – UFRN/FUNPEC, do período de 30/12/2010 até 31/12/2011, identificamos a 

ausência da relação dos participantes das oficinas e seminários realizados durante aquele 

período, contrariando o inciso IV do art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008, revogada 

pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, elencado a seguir: 

 

Art. 58. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações 

apresentados pelo convenente ou contratado no SICONV, do seguinte: 

(...) 

V - a relação dos serviços prestados, quando for o caso; 

 

 

 

 

ASSUNTO: FORMALIZAÇÃO LEGAL 

 

4.3 Informação 003 

Avaliando a Pasta 2540.21.141 fornecida pela Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação 

Geral – PROPLAN para a análise do Contrato 145/2010 UFRN/FUNPEC e dos seus Termos 

Aditivos, constatamos a ausência de Nota Técnica e Parecer Jurídico ao primeiro termo 

aditivo, contrariando o que determina o art. 31 da Portaria Interministerial 127/2008, revogada 

pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 e art. 38 da Lei 8.666/1993 transcritos a 

seguir, respectivamente: 

 

Art. 31. A celebração do convênio será precedida de análise e manifestação 

conclusiva pelos setores técnico e jurídico do órgão ou da entidade concedente, 

segundo suas respectivas competências, quanto ao atendimento das exigências 

formais, legais e constantes desta Portaria. 

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

(...) 

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. 
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4.4 Informação 004 

Verificamos que o Contrato 145/2010 – UFRN/FUNPEC não apresentou todas as cláusulas 

necessárias à formalização do Termo de Contrato conforme determina o art. 30 da Portaria 

Interministerial 127/2008, revogada pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011. As 

cláusulas não contempladas no referido termo de contrato estão elencadas a seguir: 

 
Art. 30. São cláusulas necessárias nos instrumentos regulados por esta Portaria as 

que estabeleçam: (...) 

VI - a obrigação de o concedente ou contratante prorrogar "de ofício" a vigência do 

instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos 

recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; 

(...) 

XX - a obrigação de o convenente ou o contratado inserir cláusula nos contratos 

celebrados para execução do convênio ou contrato de repasse que permitam o livre 

acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, 

bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das 

empresas contratadas, na forma do art. 44; 

XXI - a sujeição do convênio ou contrato de repasse e sua execução às normas do 

Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, bem como do Decreto nº 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, e a esta Portaria; 

 

Portanto, em todos os contratos celebrados, sugerimos observar as referidas cláusulas 

obrigatórias. 

 

4.5 Informação 005 

Inobservância ao processo de juntada, estabelecido na Portaria SLTI/MPOG nº 05 de 

dezembro de 2002, dos processos administrativos 23077.053449/2010-62, e 

23077.054445/2012-63, impedindo a numeração adequada do processo, ferindo o art. 22, § 4º 

da Lei 9.784/99, que dispõe que “O processo deverá ter suas páginas numeradas 

sequencialmente e rubricadas”. 

 

4.6 Constatação 001 

Ausência de Parecer Financeiro e Parecer Técnico de Cumprimento de Metas Acadêmicas 

(constantes dos processos de contas parciais) nos processos de prorrogação de prazo dos 

contratos acadêmicos. 

4.6.1 Justificativa da Unidade: “A PROPLAN/UFRN, sobre os processos de prorrogação de 

vigências dos contratos firmados entre a UFRN e a FUNPEC, esclarece que: 
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- O Processo do Termo Aditivo é encaminhado ao DCF para se pronunciar, emitir parecer, 

quanto à prestação de contas parcial; 

- O processo é instruído com parecer técnico de cumprimento de metas acadêmicas, emitido 

pelo Setor de Fiscalização da PROPLAN.” 

4.6.2 Análise da Auditoria Interna: O procedimento apresentado na manifestação do gestor 

não foi identificado no processo em análise.  A Unidade esclareceu, através de indagação oral, 

que a referida prática passou a ser adotada a partir de 2013. 

4.6.3 Sugestão/Recomendação 001: Instruir os processos de prorrogação de prazo dos 

contratos acadêmicos com os seguintes documentos constantes nas prestações de contas 

parciais, de modo a facilitar a análise do processo pela Assessoria Jurídica: a) Parecer 

Financeiro; e b) Parecer Técnico de Cumprimento de Metas Acadêmicas. 

 

4.7 Constatação 002 

Ausência de cláusula no termo de contrato que condicione sua prorrogação à prestação de 

contas parcial quando o contrato apresentar as seguintes características: a) prazo de vigência 

inferior ou igual a um ano; e b) exigência de prestação de contas apenas no final de sua 

vigência. 

4.7.1 Justificativa da Unidade: A PROPLAN/UFRN adotou cláusula padrão de prestação de 

contas, nos contratos firmados entre a UFRN e a FUNPEC, que diz:  

“A CONTRATADA deverá prestar contas parcial anual, até o último dia de fevereiro de cada 

ano e final à CONTRANTE dos recursos financeiros repassados, independente do período de 

execução, conforme Plano de Aplicação constante no Projeto Acadêmico, restituindo os 

saldos eventualmente existentes na data de encerramento ou rescisão deste CONTRATO, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, que são 

legalmente devidos à UFRN, juntando à respectiva prestação de contas uma cópia do 

comprovante de recolhimento à Conta Única, com a indicação do número deste CONTRATO, 

em atendimento ao que estabelece o Art. 164, § 3º da Constituição Federal, Arts. 56, 57 e 60 

a 63 da Lei 4.320/64 e Art. 2º do Decreto nº 93.872/86; (itens 9.2.20, 9.2.43 e 9.2.44 do 

Acórdão do TCU nº 2731/08)”. 

Logo, a Contratada deve prestar contas parcial sempre que pedir prorrogação de vigência, 

independente do período de execução do projeto,  conforme item que compõe a cláusula de 

vigência, que diz: 
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“O presente CONTRATO poderá ser alterado (exceto quanto ao seu objeto), ou prorrogada a 

sua vigência desde que haja consentimento das partes, mediante celebração de Termo 

Aditivo, ficando este condicionado à prestação de contas, nos termos da cláusula da 

prestação de Contas”. 

4.7.2 Análise da Auditoria Interna: A Auditoria Interna entende que a adoção da cláusula 

padrão de prestação de contas, bem como do item na clausula da vigência apresentadas na 

manifestação do gestor sana apenas parcialmente a impropriedade identificada. No caso, por 

exemplo, de contratos com prazo de execução anual firmado nos dois primeiros meses do ano, 

a prestação de contas parcial não apresentaria elementos suficientes para subsidiar sua 

prorrogação, tendo em vista que a prestação de contas obrigatória englobaria, no máximo, 

dois meses de execução do contrato.  

4.7.3 Sugestão/Recomendação 001: avaliar a possibilidade de alterar a cláusula padrão de 

prestação de contas, de modo a utilizar como limite o mês de fevereiro ou um mês do 

segundo semestre (a ser definido pelo setor que elabora a minuta do contrato), dependendo da 

data final de sua vigência, de modo a instruir o processo de prorrogação de prazo com 

relatórios de prestação de contas (financeiro e de cumprimento de metas acadêmicas) 

referente a período superior a seis meses de execução do contrato. 
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5 CONCLUSÃO 

Com base nos trabalhos realizados concluímos que não houve descumprimento de nenhum 

aspecto formal relevante que comprometesse a prorrogação do contrato em analise, bem como 

da formalização do segundo termo aditivo.  No entanto, não identificamos o parecer jurídico e 

a nota técnica referente à prorrogação do primeiro termo aditivo ao contrato 145/2010. 

Sugerimos atentar-se às informações e recomendações expedidas neste relatório, em especial 

à inclusão de pareceres financeiros e técnicos de cumprimento de metas acadêmicas nos 

processos de prorrogação de prazo de todos os contratos acadêmicos. Sugerimos, ainda, 

avaliar a possibilidade de alterar a cláusula padrão de prestação de contas, de modo a utilizar 

como limite o mês de fevereiro ou um mês do segundo semestre (a depender da data de sua 

assinatura), visando instruir o processo de prorrogação de prazo com pareceres técnico e 

financeiro referentes a período superior a seis meses de execução. 

A implementação das recomendações expedidas neste relatório facilitará tanto a análise do 

processo pela Assessoria Jurídica quando da emissão de pareceres jurídicos referentes à 

prorrogação dos contratos acadêmicos, quanto ao fortalecimento dos controles internos. 

 

 

Natal/RN, 19 de setembro de 2013. 
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