MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 150/2022 DE 12 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a Aprovação da
avaliação de desempenho, a
Aprovação do relatório de
atividades e a Renovação de
Autorização da Fundação de
Educação
Tecnológica
da
Paraíba – FUNETEC como
instituição
apoiadora
do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do
Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº 11.892/2008 de
29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020,
publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando o que consta no Processo nº 23249.023562.2022-38; e,
considerando, ainda, a decisão do plenário deste Conselho Superior na 3ª Reunião
Extraordinária de 11 de julho de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a avaliação de desempenho da Fundação de Educação Tecnológica da Paraíba
– FUNETEC na gestão administrativa e ﬁnanceira de projetos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, referente ao exercício de 2021.
Art. 2º. Aprovar relatório de atividades da Fundação de Educação Tecnológica da Paraíba –
FUNETEC na gestão administrativa e ﬁnanceira de projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão, no exercício de 2021.
Art. 3º. Renovar a autorização da Fundação de Educação Tecnológica da Paraíba – FUNETEC
como instituição apoiadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, por
um período de um (1) ano.
Art. 4º.Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por:
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, REITOR - CD1 - GAB-REIT , em 12/07/2022 16:20:46.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 474520
Código de Auten cação: 4d0a2eb5b7
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Dados de Desempenho - 2021:
Projetos junto ao Instituto Federal do
Maranhão - IFMA
Uma avaliação para o Futuro como Fundação de Apoio
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Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba
Diretoria de Projetos, Negócios e Relações Institucionais

Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA e a Fundação
de EducaçãoTecnológica e Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB
Assunto: Relatório de Desempenho da Gestão de Projetos executados pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA com a colaboração desta Fundação, nos termos
do Decreto nº 7.423,de 31 de dezembro de 2010.

Introdução:
O presente relatório foi elaborado para atender o que versa o Art. 5º, inciso II,
Capítulo Ido Decreto 7.423/2010, que regulamenta Lei 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre
os Institutos Federais de Ensino Superior – IFES e Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, com
suas fundações de apoio. Encontra-se como parte integrante do Ofício FUNETEC que solicita a
avaliação do desempenho na sua gestão e execução dos Projetos desse Instituto Federal, com vistas
ao processo de renovação de autorização / recredenciamento junto ao MEC/MCT como sua
Fundação de Apoio.
A FUNETEC-PB é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos,
criada em 11 de setembro de 1997 para atender à demanda nas áreas de ensino, extensão, pesquisas
e desenvolvimento institucional do Instituto Federal da Paraíba – IFPB como sua principal instituição
apoiada e, em função do avanço tecnológico e das exigências do mundo do trabalho, conseguiu
autorização em julho de 2020 junto ao MEC/MCTI para apoiar também os projetos institucionais do
Instituto Federal do Maranhão.
Desenvolvimento:
A avaliação de desempenho na gestão de projetos realizados com a colaboração desta
Fundação é uma exigência do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 para o processo de
renovação da autorização junto aos Ministérios da Educação - MEC e o da Ciência, Tecnologia e
Inovações – MCTI, na condição de Fundação de apoio ao Instituto Federal do Maranhão.
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Avaliação é um processo que pressupõe referenciais. Ou seja, é necessário ter
constituído um padrão que fornecerá os parâmetros de comparação. Estabelecido o referencial (ou
padrão), são consideradas as dimensões, que agrupam um conjunto de indicadores significativos para
estabelecer a comparação. Uma escala de valores pode avaliar o quanto o processo em questão se
aproxima dos parâmetros daquele considerado como sendo o referencial.
O principal objetivo da apresentação do presente relatório de desempenho e da
eficiência na gestão de projetos é no estabelecimento de valores do padrão ou referencial acima citado
sob os dados quantitativos apresentados, pois, não temos como estabelecer comparações entre nossos
processos executados e os do serviço público, embora nossos processos administrativos também sejam
auditados pelo Ministério Público. Vejamos um exemplo: Um processo de compra da Fundação
realizado sob a luz do Decreto 8.241/2014 pressupõe um levantamento de preços e sua execução,
embora passe por processos contábeis para registro e tombamento. O mesmo processo quando
executado pelo Instituto Federal está sujeito a uma série de regras, que diminui a eficiência do
processo, quer seja no tempo de execução, número de pessoas envolvidas, recursos mobilizados e
flexibilidade. Não há como estabelecer referenciais de comparação. Se o padrão seria o processo de
compra do serviço público ou outra forma de aquisição.
Assim, para construir um referencial, buscamos parâmetros significativos para os
indicadores, agrupando-os e estabelecendo comparações com o ano anterior (2020), no qual a
Fundação conseguiu a devida autorização para gerenciar os Projetos Institucionais do IFMA. Com o
passar dos anos, novos indicadores podem ser inclusos ou subtraídos, de forma a tornar a avaliação
mais adequada a realidade doutra.
Isto posto, foram considerados os seguintes parâmetros: 1) Número de Projetos: com
e sem a Fundação de Apoio; 2) Financiador do projeto: iniciativa privada ou recursos públicos e o
total de Recursos Gerenciados: 3) Total pela FUNETEC x Projetos Institucionais com a participação
da Fundação, dados estes consolidados sinteticamente na tabela abaixo:
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TABELA COMPARATIVA – 2020 x 2021
DIMENSÃO

INDICADOR

AGENTE
FUNETEC-PB

2020

2021

COMENTÁRIOS

23

61

Total
de
projetos
gerenciados
pela
FUNETEC-PB.

03

Ressalta-se que a
autorização
do
MEC/MCTI ocorreu
em julho/2021. Em
termos
percentuais,
tem-se que:
2020 ≅ 9 %
2021 ≅ 5%

00

Em termos percentuais,
tem-se que:
2020 ≅ 50,00 %
2021 ≅ 0%

03

Em termos percentuais,
tem-se que:
2020 = 50,00 %
2021 = 100 %

Total de Projetos
Número de Projetos
Executados
IFMA com o apoio da
FUNETEC

02

Projetos Financiados
pela
Iniciativa
Privada com ou sem
participação
de
do agentes Públicos / IF Maranhão com o
Economia Mista
apoio da FUNETEC
Projetos Financiados
por agentes
Públicos / Economia
Mista

Financiador
Projeto:

Receita Operacional FUNETEC-PB
Bruta
(Recursos
Gerenciados)
IF Maranhão

Receitas (+)

01

01

R$ 12.387.626,28 R$ 32.826.154,11 Em termos percentuais,
tem-se que:
2020 ≅ 3 %
R$ 416.468,32
R$ 1.257.416,82
2021 ≅ 4%

A tabela acima mostra um crescimento substancial de projetos executados pelo IF
Maranhão e gerenciados pela FUNETEC-PB, mobilizando uma expressiva parte dos recursos
movimentados pela FUNETEC no exercício de 2021, tendo em vista o exíguo tempo da relação entre
as Instituições.
ALEXANDRE
MARIANO
PEREIRA:04440023
401 Pereira
Mariano

Alexandre
Diretor de Administração e Finanças
FUNETEC-PB
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Relatório de Gestão - Exercício de 2021

1. Palavra do Superintendente:
A FUNETEC-PB - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba
neste ano de 2022 completa 25 anos de existência.
Tenho o privilégio de, aqui estando há 8 anos, poder honrar a história, a iniciativa,
importantíssima, em favor da educação, particularmente a educação tecnológica da Paraíba.
Importante e imponente exaltarmos as dificuldades vivenciadas ao longo dos
anos, mas mais destacado é compreendermos que a FUNETEC-PB se inseriu no cenário
nacional e internacional como uma instituição que presta apoio ao desenvolvimento da educação
de instituições importantíssimas.
Manter-se no protagonismo em momentos adversos foi uma marca desta
Fundação ao longo de sua existência.
Hoje, a FUNETEC-PB tem o orgulho de ser Fundação de Apoio do Instituto
Federal da Paraíba – IFPB e de mais outras instituições, como Instituto Federal do Maranhão –
IFMA, Instituto Federal de Sergipe – IFS, Instituto Federal do Sertão Pernambucano –
IFSertãoPE, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal da Integração
Latino-Americana – UNILA e Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF.
Ou seja, a FUNETEC-PB chega aos seus 25 anos contribuindo com o proposito
a que seus instituidores a incumbiram.
Entretanto, é fato que a difícil situação fiscal e econômica encontrada em 2014
pela atual Presidência do Conselho Curador, ainda presente, trouxe desta superintendência
medidas duras e iniciativas criativas para o enfrentamento das inúmeras dificuldades. Os
esforços geraram providências de captação de projetos que deram para continuar administrando
de forma profícua a Fundação.
Tendo a FUNETEC-PB desenvolvido ao longo de sua existência
corresponsabilidades de relações nos setores públicos e privados, a fim de proporcionar ao IFPB
e agora as outras Instituições apoio necessário ao fortalecimento do ensino, da pesquisa, da
extensão e da inovação, fez com que se projetasse para o mundo, chegando a participar da
ExpoDubai2020, um dos mais importantes eventos mundiais destinado a discutir temas como
negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciência. Cultura, gastronomia e economia.
A FUNETEC-PB tendo sido primeira Fundação de Apoio a participar de um
evento dessa magnitude, se fez presente na ExporDubai2020, no período de 1º a 6 de novembro
de 2021, exaltando a academia como mecanismo para estudos e projetos que possibilitam
investimentos no Brasil.
A FUNETEC-PB chega aos seus 25 anos em seu melhor momento.
Fica neste registro o agradecimento aos esforços envidados por todos os
colaboradores da FUNETEC-PB para efetiva contenção de despesas com o fito único de
conseguirmos superar as dificuldades, o que se materializa nos números deste relatório de
gestão.
A FUNETEC-PB é hoje uma instituição de apoio de vários Institutos e
universidades pelo seu compromisso com a agilidade, com a transparência e com a segurança
no que faz. Todos os esforços são para que melhores dias se apresentem.
A FUNETEC-PB - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba
vem ao longo da sua história construindo seu jeito e seu método de prestar o apoio necessário
ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação.
Parabéns, FUNETEC-PB!
Anselmo Castilho
Superintendente
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2. Instituições Apoiadas
07 (sete) Instituições Federais de Ensino Superior – IFES’s

Estamos em 04 Institutos e 03 Universidades:

Abreviações:
- Cred. CREDENCIAMENTO
- Aut. AUTORIZAÇÃO:
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3. Projetos Captados em 2021:
61 (sessenta e um) projetos com Órgãos Públicos e
recursos Privados / Incentivados, totalizando mais de R$
32,8 milhões gerenciados pela Fundação

3.1 Interveniência Executiva das IFES’s
SEQ

Título do Projeto

Objeto

Valor do
Orçamento

Taxas Projetadas

388.533,77

10.000,00

Instituto Federal da Paraíba - IFPB

HEIM- IFPB - SMART LOCKER –
EMBRAPII/SEBRAE

É objeto deste projeto é a execução de atividades de pesquisa e
desenvolvimento, incluindo investigação, prototipação e testes de soluções
para contemplar os seguintes objetivos: Pesquisar e testar possíveis soluções
para dotar os módulos ou compartimentos
sensores e atuadores baseado em IoT; Projeto e validação de um frame de
locker que possa receber diferentes módulos ou compartimentos em
tamanhos diferentes em um sistema plug and play; Projeto e validação de
software embarcado no smart locker que possibilite sua comunicação remota
como a plataforma de gerenciamento e o recebimento e envio de
informações referente ao depósito e retirada de encomendas e mercadorias;
Desenvolvimento de um software que gere inteligência de negócio a partir
dos dados colhidos ao longo do tempo de uso e de requisição de espaços no
smart locker e que possibilite integração com plataformas de empresas
prestadoras de serviço de logística; Realizar testes com a solução
desenvolvida em ambiente relevante.

2.

HI-MIX ELETRONICOS S/A 3
ACORDO DE PARCERIA - EMBRAPII

O presente projeto tem por finalidade o desenvolvimento de uma solução de
um medidor hídrico com telemetria, de baixo consumo, com layout da placa
de circuito impresso que atenda às premissas de miniaturização, blindagem
eletromagnética, favorecimento ao ganho de sinal da antena de RF, Design for
Testing e Design for Manufaturing, utilizando módulos de IoT da Hi-Mix com
tecnologia Telit.

3.

IFPB - MINISTERIO DO TURISMOCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
GUIA REGIONAL

Ofertar cursos de Especialização em atrativos turísticos Culturais e Naturais
para Guias de Turismo habilitados no Cadastur como "Guia Regional" dos
estados da macrorregião.

1.316.040,00

102.089,50

IFPB - PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DE AGUAS - PMA

O Programa de Monitoramento de Águas tem como objetivo geral, oferecer à
comunidade paraíbana um monitoramento da qualidade da água proveniente
de fontes alternativas de abastecimento, visando, sobretudo, atender as
recomendações legais da Portaria nº 518 do Ministério da Saúde (2004),
resolução normativa 114 do Conselho Federal de Química (2004) e Portaria
RDC Nº. 87, de 21 de Novembro de 2008 - Água Purificada e Resolução
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, do Ministério do Meio Ambiente.

0,00

0,00

1.

4.

88.495,60

8.092,50
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5.

IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
PROFISSIONAL AGRÍCOLA

Implantar residência Profissional Agrícola Para Formação
Complementar Profissional Nas Áreas De Nutrição E Reprodução Animal Com
inserção Em Assentamentos Da Reforma Agrária No Sertão Da Paraíba, De
Forma A Propiciar Ganhos E Sustentabilidade Produtiva Animal Nas
Comunidades de Agricultores(As) Familiares

6.

IFPB - QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DE MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL DO ESTADO DA PARA

Qualificar 480 (quatrocentos e oitenta) mulheres no estado da Paraíba que
vivem em situação de vulnerabilidade social, dentre elas, as marisqueiras,
quilombolas, indígenas, agricultoras e aquelas que residem nas periferias,
buscando contribuir na ampliação das possibilidades de geração de trabalho e
renda, da elevação da autoestima.

509.081,09

51.200,00

7.

IFPB - RESIDÊNCIA PROFISSIONAL
AGRÍCOLA NO SEMIÁRIDO
PARAIBANO - SOUSA

Residência profissional agrícola no semiárido paraíbano: uma abordagem
sanitária para a melhoria dos índices produtivos na pecuária".

213.224,12

17.000,00

ITAU - IFPB - EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

Apoio às Redes Públicas Estaduais de Educação para a Implementação de
Educação Profissional no Contexto do Novo Ensino Médio. Enquanto objetivos
específicos o projeto possui: Participar de ações de formação de profissionais
da rede, presenciais ou a distância,
inclusive contribuindo para a elaboração de material didático a ser utilizado
nos cursos; Desenvolver, conjuntamente com o Itaú Educação e Trabalho e
Secretarias de Educação, novas propostas educacionais baseadas em
currículos por competência; Disseminar a oferta de componentes curriculares
inovadores já idealizados, como a Investigação Científica e Tecnológica (ICT),
Intervenção Sociocultural (IS) e Empresa Pedagógica (EP), aderentes aos eixos
estruturantes do novo ensino médio e ao quinto
itinerário formativo; Participar da ideação de novas propostas educacionais
que contribuam para o fortalecimento da educação profissional pública, no
que diz respeito à formação de professores, currículos, práticas pedagógicas,
avaliação, propositura de novos cursos e
de expansão e qualificação da oferta; Compartilhar produtos desenvolvidos
no âmbito do projeto de extensão com os setores pedagógicos do IFPB,
visando eventual utilização restrita ao público interno do IFPB.

72.000,00

10.800,00

9.

LANDIS+GYR - IFPB - AUTOMATED
IOT TESTBED (AIOTT) EMBRAPII

O presente Acordo de Parceria para PD&I tem por objeto a cooperação
técnica e científica entre os PARTÍCIPES para desenvolver o projeto
“Automated IoT Testbed (AIoTT)”, a ser executado pela Unidade Campus João
Pessoa por meio do Polo de Inovação do IFPB e Laboratório Assert, pelo
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA (IFPB) POR MEIO DA UNIDADE EMBRAPII EM
CONSOLIDAÇÃO/POLO DE INOVAÇÃO, nos termos do Plano de Trabalho
anexo, visando à transferência de recursos financeiros, à gestão
administrativa e financeira e à execução técnica de
projeto de pesquisa, desenvolvimento e Inovação PD&I.

861.437,98

44.597,84

10.

MANATUS SQA - IFPB - M4P –
EMBRAPII / SEBRAE

O objeto deste projeto é a execução de atividades de pesquisa e
desenvolvimento, incluindo investigação, prototipação e testes de soluções
para contemplar os seguintes objetivos: desenvolver protótipo de um
software para melhoria da governança empresarial através da gestão do
planejamento institucional, projetos, processos e pessoas.

267.140,92

11.077,66

309.630,04

6.656,00

1.748.724,80

174.872,48

8.

11.

ZELO PROTEGE - IFPB SMARTBRAKE EMBRAPII

12.

SYNCHRO SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LTDA - GOSYN4TAX

Pesquisar e testar possíveis soluções que garantam a integridade estrutural do
frame e mecanismos do smart gate da Zelo com uma nova tela fabricada em
aço em detrimento da atual tela de material compósito e Desenvolvimento de
um sistema de acionamento eletromecânico para o novo modelo de Smart
Gate.
O objeto desta contratação é a execução de atividades de pesquisa e
desenvolvimento de software e/ou automação, incluindo investigação,
prototipação e testes de soluções, a ser executada pelo IFPB.

258.296,60

17.000,00
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13.

SS INDUSTRIA - IFPB SMARTFLOW – EMBRAPII /
SEBRAE

O projeto tem por objetivo pesquisar, propor e projetar uma solução,
denominada SmartFlow, para automação do processo de movimentação de
chapas de MDF e obtenção de informações sobre as peças sendo
movimentadas. Como objetivos específicos tem-se: Pesquisar e testar
possíveis soluções para movimentação das chapas em MDF, considerando um
sistema baseado em esteiras; Projeto e validação de um robô cartesiano para
separação das chamas de MDF; Obtenção automatizada de informações sobre
a peça, por meio de leitura de etiqueta identificadora
e do sistema ERP; Construção de algoritmo de controle para movimentação
automática das peças pelo sistema mecânico composto por esteiras e um
robô cartesiano; Realizar testes com a solução desenvolvida em ambiente
relevante.

687.036,80

15.110,40

1.005.514,25

70.385,99

Instituto Federal do Maranhão - IFMA

14.

IFMA - EDITAL PROCESSO
SELETIVO DE ESTUDANTES

Prestação de serviços de organização, planejamento e realização de
processo seletivo para acesso de estudantes em cursos técnicos, com a
elaboração, impressão e aplicação de provas, além de aferição de candidatos
negros (pretos e pardos no processo de heteroidentificação, para o
provimento de vagas nos cursos técnicos de nível médio nas modalidades
integrada, concomitante e subsequente de todos os 29 campi do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme as
condições definidas no Projeto Básico, na Chamada Publica
nº 02/2021/Reitoria, na Dispensa de Licitação nº 10/2021 e da proposta
encaminhada pela CONTRATADA para a execução dos serviços, aos quais a
Contratada encontra-se estritamente vinculada.

15.

IFMA - TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA AVICULTURA CODÓ

Transferência de Tecnologia da Avicultura junto a Agricultores Familiares da
Região dos cocais Maranhenses, na complementação da Formação de
Discentes e Egressos da Área de Ciências Agrárias.

168.070,00

16.470,86

16.

PORTO ITAQUI - IFMA - VETOR DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONOMICO

Tem como objeto de pesquisa O Porto de Itaqui como Vetor de
desenvolvimento socioeconômico: geração de empregos e tributos pelas
cadeias produtivas de combustível, grãos e celulose.

83.832,57

8.405,88

EVENTO INTERNACIONAL DA
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA
DE LEITURA E ESCRITA

O programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), juntamente com a coordenação da sub-sede da
Cátedra UNESCO de Leitura e Escritura, cujas ações incluem as atividades
desenvolvidas no âmbito do Projeto Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA),
submeteram uma proposta para sediar, de forma virtual, o III Congresso
Internacional ALES 2021, em João Pessoa, Paraíba, no período de 11 a 13 de
novembro de 2021, a qual foi aceita pelo comitê dirigente da Associação
Latino-Americana de Leitura e Escrita (ALES)

35.220,78

3.809,01

INPES - UFPB

Cooperação técnico científica e acadêmica entre os partícipes para o
desenvolvimento de atividades voltadas a qualificação de ate 30
colaboradores do INPES, selecionados através de Processo Seletivo, no curso
de Mestrado Profissional em Gestão nas Organizações Aprendentes (MPGOA),
em nível de pós-graduação stricto sensu, vinculado ao programa de PósGraduação em gestão nas organizações Aprendentes (PPGOA) da UFPB.

199.023,14

12.737,48

UFPB INOVA MAG MUSIC LICENCIAMENTO

Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, sem
exclusividade, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, dos direitos para uso,
desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou
obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA
intitulada "Aparelho portátil de iniciação rítmica musical" depositada junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI sob o número BR
102017022078-8, em 13 de outubro de 2017, doravante denominada
TECNOLOGIA.

66.055,67

3.990,77

1.554.613,38

87.996,98

Universidade Federal da Paraíba - UFPB

17.

18.

19.

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
20.

SECRETARIA DE SAÚDE PE UNIVASF / COVID-19

Implantação de infraestrutura para auxílio ao diagnóstico molecular de Covid19 no estado de Pernambuco e identificação de Biomarcadores.
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21.

UNIVASF - FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO
TECNICO FUNASA

Formação e qualificação do quadro técnico da Funasa nas 26
Superintendências Estaduais em saneamento e saúde
ambiental para atuarem território rural, em consonância com a Política do
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, com o Sistema Único
de Saúde e com a Política Nacional de Saneamento.
Totais [R$]

3.2

Iniciativa

Privada

e

2.300.000,00

344.540,00

R$ 12.131.971,51

R$ 1.016.833,35

Outras

Entidades Públicas / Economia Mista:
SEQ

Título do Projeto

Objeto

Valor do Orçamento

Taxas Projetadas R$

AL ROBOTS - SMARTFACTORY

Serviços de inovações que assegurem e automatizam por meio de técnicas de
aprendizagem de máquinas, visão computacional, internet das coisas e robótica,
em fábricas nacionais e internacionais. A implantação de processos de
automação que permitam a indústria se tornar uma SmartFactory (ou Fábrica
Inteligente) será então o objetivo principal deste acordo de cooperação.

367.488,00

34.848,00

23.

APEX - EXPO DUBAI

A participação na ExpoDubai 2020, com o foco de apresentar a academia
(Institutos e Universidades) como mecanismo para estudos e projetos que
possibilitem investimentos no Brasil, uma vez que a legislação vigente flexibiliza
tais ações. O evento realizar-se-á na Semana do Desenvolvimento Urbano e
Rural, no período de 01/11/2021 a 06/11/2021, na modalidade de feira
internacional, tendo como foco a promoção institucional, porém com ênfase em
negócios, reunindo diversos setores, como: empresas privadas, ONGs e
instituições governamentais, todas destinadas a discutir temas como negócios,
tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e
economia.

13.000,00

910,00

24.

ARMAZEM PB - ANALISE DE
DADOS E ROBOTICA

Inovações que assegurem e automatizam por meio de técnicas
de aprendizagem de máquina, otimização combinatória, pesquisa
operacional, logística, análise de dados e robótica, as ações das lojas
de varejo do grupo Armazém Paraíba.

632.000,00

BATURITÉ ATIVOS S.A - EXPO
DUBAI

Contratação De Fundação Visando A Participação Da Baturité Ativos S/A Na
Exposição Universal Expo Dubai, No Pavilhão Do Brasil, Na Semana Do
Desenvolvimento Rural E Urbano, Entre Os Dias 31 De Outubro A 6 De
Novembro De 2021, Com Intuito De Apresentar Os Projetos Municipais
Pertinentes (Gestão De Saneamento Ambiental, Cidade Inteligente, Apoio A
Apl), Prospectar Novas Tecnologias, Tendências E Inovações, Além De Potenciais
Investidores.

80.000,00

5.600,00

BAZAR DA SOLIDARIEDADE 2021

Gerenciamento financeiro do Projeto que constitui em receber doações de
objetos e recursos, os quais serão entregues a entidades assistências e
beneficentes do Estado da Paraíba, conforme instruções inseridas na Portaria
004/2014 da Superintendência

5.000,00

350,00

INICIATIVA PRIVADA

22.

25.

26.

63.200,00
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27.

BRISANET - PDI- PLATAFORMA
DE INTEGRAÇÃO DE DADOS

Prestação de serviços profissionais especializados de apoio, pesquisa e
desenvolvimento do projeto de uma plataforma de integração de dados
relacionados aos sistemas do Centro Integrado de Comando e Controle do
Governo do Estado da Paraíba (CICC-PB) e sistemas atuais da Secretaria de
Estado da Fazenda do estado da Paraíba (SEFAZ), Secretaria de Estado da
Segurança e da Defesa Social do estado da Paraíba (SESDS) e Secretaria de
Estado da Educação e Ciência e Tecnologia do estado da Paraíba (SEECT),
incluindo dados em tempo real e desenvolvimento de aplicações que façam uso
de inteligência artificial com o objetivo principal de melhorar os sistema de
fiscalização tributária; da segurança pública; e da educação, cultura e
tecnologia, vinculados, respectivamente, à SEFAZ, SESDS e SEECT. Designa-se
PLATAFORMA neste objeto as especificações: i) mapeamento de fluxos de dados
(documentos); ii) arquitetura da plataforma (documentos); iii) plataforma de
integração (código-fonte, mídias e metadados); iv) pacotes de aplicações
(código-fonte, mídias e metadados).

28.

CONSED - EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA

O presente termo tem por objeto a contratação de serviços especializados, com
dispensa de prévia cotação de preços e de seleção pública, de consultoria
técnica para subsidiar tecnicamente o CONSED, no âmbito de sua Agenda da
Aprendizagem, no que se refere ao tema estratégico Educação Profissional
Técnica, conforme plano de trabalho anexado.

52.000,00

7.800,00

29.

ESIG - P&D DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE

Pesquisa E Desenvolvimento Aplicados Nas Áreas Na Grande Área De
Engenharia De Software, Focado Nos Problemas Relacionados A Processos De
Desenvolvimento, Testes De Software, Gerência De Dívidas Técnicas E
Desenvolvimento De Soluções Para As Áreas De Gestão, Educação E Saúde, A
Fim De Promover A Pesquisa Aplicada, Capacitação E Envolvimento Dos
Estudantes Bolsistas Na Rotina De Times De Desenvolvimento De Software,
Onde Eles Terão A Oportunidade De Aprender E Exercitar Atividades
Profissionais Relacionadas A Sua Formação.

106.667,00

7.954,98

30.

FUZE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
- MODELOS GENERATIVOS PARA
LETRAS DE MÚSICAS E ACORDES

Serviços com o âmbito de investigar, aprimorar e desenvolver modelos que
auxiliam na composição de letras musicais e o desenvolvimento de modelos que
sugiram acordes para músicas. Assim, estes modelos podem
ser incorporados em aplicações para auxiliar compositores na criação de novas
músicas.

40.000,00

4.000,00

31.

IARIS - VISTORIA AUTOMOTIVA

âmbito de investigar, aprimorar e
desenvolver modelos para o auxílio na atividade de vistoria automotiva.
Pesquisar e criar modelos que ajudem profissionais com a automação

37.333,33

3.733,33

32.

OVERMEDIA - SOLUÇÕES
AVANÇADAS EM REDES
MULTIMIDIAS LTDA

Serviços Profissionias Especializados De Apoio, Pesquisa E Desenvolvimento Da
Evolução Da Plataforma De Reprodução E Gerenciamento De Videobots Da
Overmidia Relacionado Ao Processo De Produção , Sistema De Reprodução De
Midias,Serviços Web De Gerenciamento E Metodologia De Avalição De
Segurança.

345.156,22

32.599,02

PHOEBUS - P&D SOFTWARE
PARA EMPRESA

Pesquisa E Desenvolvimento Aplicados Nas Áreas De Processo De
Desenvolvimento De Software, E-Commerce, Pos, Testes E Gerência De Dívidas
Técnicas Orientada A Negócios, A Fim De Promover A Capacitação E
Envolvimento Dos Estudantes Bolsistas Na Rotina De Times De Desenvolvimento
De Software, Onde Eles Terão A Oportunidade De Aprender E Exercitar
Atividades Profissionais Relacionadas A Sua Formação; E Atuar Na Melhoria
Contínua Do Processo De Desenvolvimento De Software Da Empresa, Incluindo
O Processo De Gerência De Dívidas Técnicas.

248.000,00

19.840,00

34.

PROJETO CURTA - METRAGEM

Prestação dos serviços de apoio administrativos e financeiros, especificamente
gerenciamento dos recursos destinados a produção de curtas metragens
independentes de responsabilidades das COMPROMISSÁRIAS, a saber: A
ESCRITA DE DEUS; DESENREDO; INSÓLITA; O HOMEM DA MEMORIA; FLORES; O
BRILHO CEGA; TEM MAIS IGREJA DO QUE SUPERMERCADO; O PASSEIO DA
MEDUSA; NASCENTES; NATAL DE LOURDES; FLORA, A MÃE DO REI, os quais
estão sendo financiados através de mecanismos da Lei Aldir Blanc geridos na
Paraíba.

12.409,90

1.618,68

35.

SAFEMED MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO PREMIAÇÃO

Premiação IFMA Huawei

1.200,00

84,00

33.

780.120,00

35.492,40
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36.

BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA
- PREÇO DA HORA DA BAHIA

Customização do sistema Preço da Hora Bahia, a partir do sistema original,
Preço da Hora Paraíba, cedido ao Estado da Bahia, mencionado no doc.
00027649148, Processo Administrativo SEI de nº
013.10784.2020.0002049-84

126.115,00

11.465,00

37.

CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTOS DA PARAÍBA - TI

Contratação de Empresa para disponibilização de Mão de Obra nos
Ambientes Corporativos da CAGEPA, nas seguintes áreas: Desenvolvimento de
Sistemas Web, Infraestrutura de Servidores e Rede Comunicação, Segurança da
Informação e Suporte Técnico de TI, no Estado da Paraíba

888.420,00

60.420,00

38.

CAUCAIA - CE - REGULARIZAÇÃO
FUNDIARIA

Prestação de serviços técnicos para a elaboração e a execução das ações de
regularização fundiária urbana de interesse social para 5.000 ( cinco mil)
unidades habitacionais no perímetro urbano de caucaia / CE.

6.564.889,99

456.782,75

39.

CONSULADO DA FRANÇA EVENTO

Evento científico "Produtos naturais e sintéticos bioativos e seu potencial
terapêutico." O evento será realizado online nos dias 23 e 24 de novembro de
2021.

5.800,00

406,00

40.

DOCAS-PB - ELABOARAÇÃO DE
ESTUDOS DE VIABILIDADE
TÉCNICA, ECONÔMICA E
AMBIENTAL (EVTEA).

Elaboaração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA)
acerca da obra de drenagem do canal de acesso e bacia de evolução do porto de
cabedelo. Companhia Docas da Paraíba - Docas-PB.

85.000,00

6.800,00

41.

EMDURB - CHAMAMENTO
PUBLICO 001/2021

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS CONFORME PRAZO PRÉ ESTABELECIDO,
CONTENDO MODELAGEM TÉCNICA, MODELAGEM ECONÔMICO FINANCEIRA E
MODELAGEM JURÍDICA PARA ATENDER O CHAMAMENTO PUBLICO N°
001/2021, DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB
DENTRO DO MUNICIPIO DE UBATUBA-SP.

80.000,00

5.600,00

42.

IPAMS - SUME - ANÁLISE
TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE
TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REALIZAADA ENTRE O INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (INSS) COMPREV DE SUMÉ/PB, INCLUINDO
PROCESSOS ATIVOS E PROCESSOS FORA DO SISTEMA.

648.129,60

45.369,07

43.

OLINDA - CONSULTORIA
TÉCNICA

Prestação de CONSULTORIA TÉCNICA para entrega de Diagnóstico e Relatórios
com propósito de implantação da Sistemática de Governança de Processos
Administrativos para a gestão dos
Contratos Administrativos sob a gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas e
Administração do Município de Olinda.

17.250,00

1.207,50

44.

PBGÁS CAPACITAÇÃO

Treinamento das Normas Regulamentadoras (NR) nº 10, 13, 20, 33 e 35 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outros treinamentos para os
empregados da PBGÁS.

7.455,40

5.055,40

45.

PREFEITURA DE PEDRAS DE
FOGO - FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES

A contratação da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural
da Paraíba – FUNETEC, para realização do Projeto de Formação Continuada de
Professores, junto a Secretaria de
Educação deste Município, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência/Projeto
Básico anexo a este contrato.

53.280,00

5.280,00

46.

PREFEITURA DE SINOP PROGRAMA DE ROBOTICA
CIDADE INOVADORA

Contratação de empresa especializada para realização do programa de robótica
Cidade Inovadora.

4.647.000,00

296.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUEIMADAS - CADASTRO
TÉCNICO MULTIFINALITARIO
CTM

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE
DIAGNÓSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DEMAIS
SECRETARIAS PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NAS QUESTÕES DE BASE
CARTOGRÁFICA DIGITAL, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO,
VETORIZAÇÃO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUÇÃO, ELABORAÇÃO DE BANCO DE
DADOS GEOGRÁFICOS COM AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AOS SERVIÇOS DE
CTM, DEFINIÇÕES DE NOVOS PADRÕES PARA CÁLCULOS DE IPTU (QUANDO FOR
O CASO), ATUALIZAÇÃO DA PGV E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARES SIG –
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICAS.

360.280,00

34.402,00

47.
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48.

PROCON - VAI AS AULAS

Contratação de pessoa jurídica com capacidade técnica incumbida regimental
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional que detenha inquestionável reputação
éticoprofissional e não tenha fins lucrativos, para a execução do programa
municipal para capacitação de jovens em educação para o consumo e
habilidades sociais - procon vai as aulas, criando pela Lei Municipal 14.280, de
15 de Outubro de 2021.

49.

SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE - TERAPIA COMUNITÁRIA
INTEGRATIVA

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO
EM TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL DAS
IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

245.725,00

23.000,00

50.

SECRETARIA DE EDUCACAO
JABOATAO DOS GUARARAPES COMUNIDADE ESCOLAR

Pesquisa e o ensino, para realização de apoio a pesquisa cientifica com aplicação
de questionarios estruturados, emissão de relatorios de dados tabulados e
informações estatísticas, destinados a comunidade escolar (professores,
supervisores e gestores) da REDSE Municipal de Jaboatao dos Guararapes-PE.

500.000,00

49.400,00

51.

SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO - RODOSHOPPING
CAJÁ/ CALDAS BRANDÃO

Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação da FUNETEC,
visando à prestação de serviços técnicos especializados para viabilizar a
concessão onerosa do imóvel público, denominado Rodoshopping Cajá/ Caldas
Brandão, conformidade com o termo de referência às fls.04/09 dos autos.

52.540,00

5.254,00

52.

TCE - PB / SERVIÇOS
DESENVOLVIMENTO DE UM
SOFTWARE DE AVALIAÇÃO
AUTOMÁTICA

Prestação de serviços desenvolvimento de um software de avaliação automática
de inclusão ou exclusão e correção da categoria certa de financiamento de
empenhos recebidos, para efeito de aplicação mínima em ações e serviços
públicos de saúde e educação, de acordo com Proposta apresentada, que passa
fazer parte integrante do contrato independente de transcrição.

30.000,00

3.000,00

53.

TCE - PLATAFORMA DE GESTÃO
DE OBRAS - GEOPB

Prestação de Serviços reformulação da plataforma de gestão de obras GEOPB,
com novo design, correção de recursos, implementação e desenvolvimento de
novas funcionalidades.

391.111,11

39.111,11

54.

TCE - SISTEMAS PREÇOS DE
REFERÊNCIA E DA HORA - PCM

Prestação de serviços para desenvolver uma ferramenta digital, o Sistema de
Banco de Preços da Paraiba, que permita auxiliar a Auditoria do TCE PB na
identificação de compras com possíveis sobrepreço, bem como realizar
aprimoramentos nos sistemas preços de referencia e da hora, além de
implementar o novo painel de compras Publicas de Medicamentos PCM.

432.960,00

39.360,00

55.

TCE PB - DESENVOLVIMENTO
PADRÃO WEB PELO SAGRES
ATRAVÉS DE SOLUÇÃO
ROBÓTICA

Prestação de serviços desenvolvimento de padrão web para disponibilidade dos
dados nos Portais da Transparência dos municípios, fornecer ferramentas para o
acesso a informações já disponibilizadas pelo SAGRES e verificar através de
solução robótica automatizada as funcionalidades, de acordo com Proposta
apresentada, que passa fazer parte integrante do contrato independente de
transcrição.

93.333,33

9.333,33

SUMÉ - DIAGNÓSTICOS NOS
SETORES DE PLANEJAMENTO DA
PREFEITURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NOS SETORES DE
PLANEJAMENTO DA PREFEITURA
MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS para entendimento da situação atual nas
questões de base cartográfica digital, planta
genérica de valores e imposto predial e territorial urbano, vetorização de
imagem de alta resolução, elaboração de banco de dados
geográficos com as informações pertinentes aos serviços de CTM, definições de
novos padrões para cálculos de IPTU, atualização da
PGV e implementação de softwares SIG – Sistema de Informações Geográficas.

250.000,00

25.000,00

SUSTENTE - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Prestação dos serviços de Desenvolvimento Institucional oriundo das metas
constantes no Termo de Colaboração n° 001/2021 - SMPMA celebrado entre o
Município do Cabo de Santo Agostinho, por intermédio da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, e o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável - SUSTENTE , com entrega de pesquisas científicas, diagnósticos e
relatórios voltados às seguintes metas e objetivos do Termo de Colaboração
acima citado : Gerenciamento da Estrutura Organizacional, com
Responsabilidades, Indicadores e Biblioteca de Leis e Normativos externos e
internos, bem como apoio ao mapeamento, formatação técnica dos
processamentos de Gestão Urbana, Ambiental e Sanitária que contempla a
emissão de Licenças / alvarás nas áreas urbana, ambiental e sanitária,
fiscalizações, gestão de estrutura de gestão ambiental e desenvolvimento de
programa para utilização de infraestrutura e estruturação para cumprimento
LGPD, bem como Mapeamento e Desenho de Processo, Desenvolvimento de
Manual Técnico, Gestão e Implantação de Programa VIAS VERDES : Ruas
Sustentáveis no Cabo do Santo Agostinho

93.291,92

4.664,59

56.

57.

60.326,80

6.032,68
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO DE CRUZ DO
ESPIRITO SANTO - PROJETO
ESCOLA VIRTUAL

Capacitação para os Professores do Projeto Escola Virtual executado na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio Virginio Cabral, com carga horária de
20h.

4.000,00

400,00

59.

SEDAP - LEVANTAMENTO
PLANIALMÉTRICO

Levantamento planimétrico georreferenciado cadastral das unidades da DEASA,
conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referencia, visando
atender as necessidades da SEDAP e no que diz respeito a organização e
levantamento da área de departamento de abastecimento e serviços agrícolas DEASA, nas cidades de João Pessoa , Campina Grande e Patos.

54.900,00

5.490,00

60.

SEDH - CURSO DE FORMAÇÃO
DE CONSELHEIROS DE DIREITOS
E CONSELHEIROS TUTELARES

CONTRATAÇÃO de Instituição com capacidade técnica para
realização de curso, na modalidade híbrida, para a formação
de conselheiros de direitos e conselheiros tutelares no
Estado da Paraíba.

1.854.000,00

129.780,00

61.

SEDH - PLANO ESTADUAL DA
PRIMEIRA INFÂNCIA DO
CEDCA/PB

Contratação de pessoa jurídica com capacidade técnica para a execução de
serviços de consultoria para realizar assessoria técnica e revisão dos planos
operativos estaduais e sistematização da elaboração do plano estadual de
direitos humanos da criança e adolescentes e plano estadual da primeira
infância do CEDCA/PB.

428.000,00

42.800,00

Totais [R$]

20.694.182,60

1.530.113,85

TOTAL GERAL

R$ 32.826.154,11

R$ 2.546.947,20

58.

4. Financeiro do Exercício 2021
Demonstrativo
das
Administrativas – D.O.A

Despesas

Operacionais
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4.1 Aspectos Gerais
A contabilização geral das receitas e despesas segue as Normas Brasileiras de Contabilidade e a
estrutura das contas contábeis existentes, e, basicamente, se inicia quando do ingresso na Fundação dos recursos
financeiros destinados para execução do objeto do instrumento contratual, seja Acordo de Parceria, Contratos
Administrativos, Convênio, tendo vista que os valores monetários depositados em contas correntes exclusivas e
lotada em instituição financeira de economia mista recebem a titularidade provisória da FUNETEC, respeitando a
autonomia dos Planos de Trabalhos dos Projetos. A partir do registro geral, seguimos mesmo o procedimento
contábil para a receita oriunda das taxas de administração percebidas pela nossa prestação de serviço e destinada
a cobertura das Despesas Administrativas Operacionais (DOA), há a estratificação e segregação dos registros
contábeis dos Projetos daqueles que são estritamente das movimentações da FUNETEC-PB, que serão analisados
e deliberados pelos Órgãos Superiores e de fiscalização interna.
Desse modo, destacamos os principais critérios adotados na elaboração das referidas
demonstrações:

•
Resultado Bruto do Exercício (apuração do resultado): a empresa tem como prática a
adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no
exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente
de seu efetivo recebimento ou pagamento;
•
Despesas Fixas, Variáveis e com Passivos: representadas pelo custo de realização,
aplicação, aquisição ou incorporação, incluída quando aplicável os rendimentos e as
variações monetárias incorridas, incluindo-se os valores conhecidos, estimáveis e acrescidos
dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável;
•
Uso de Estimativas Contábeis: adoção de estimativas e premissas objetivas e subjetivas
com os ativos e passivos e a divulgação de contingente sobre eles, bem como as receitas e
despesas do exercício. Os valores reais das efetivas transações poderão apresentar variações
em relação às estimativas.

4.2

Sobre

as

Demonstrações

Financeira e a D.O.A
As demonstrações financeiras inseridas no Relatório de Gestão possuem estrutura com o objetivo
maior de traduzir de forma didática e transparente as movimentações da FUNETEC-PB devidamente extraídas dos
registros contábeis gerais.
O balancete financeiro apresentado está estratificado a partir das demonstrações financeiras,
contendo a estrutura citada no item anterior, com os respectivos valores evolutivos de 2020 e 2021 da DOA e seu
demonstrativo de resultado do exercício – DRE. Para a demonstração apresentada, com intuito de evolução
constante do nosso trabalho e, principalmente, visando contribuir cada vez mais com a análise dos Órgãos de
controle internos e externos, acrescentamos uma coluna caracterizada como “Análise Vertical (AV)” como
ferramenta de análise e avaliação fundamentalista dos dados financeiros a partir da dimensão de um dado financeiro
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em relação ao total, ou seja, o quanto um elemento de receita, ou de despesa, representa percentualmente de
forma individual diante do todo.
Ainda sobre as despesas operacionais e administrativas – D.O.A, tem-se segundo o Termo de
Entendimento do Projeto de Autorregulação das Fundações de Apoio), onde teve a corroboração e aquiescência da
CGU, da PGF, do MCTIC, do MEC e do CONFIES, esta última entidade representativa das Fundações de Apoio,
as classifica como:
“[...] despesas assumidas pelas Fundações por sua função no
processo de gestão dos objetos executados por meio dos
instrumentos previstos na legislação aplicável, a exemplo das Leis
nº 8.958/98 e 10.973/2004, ressarcidas na medida de sua
compatibilidade com o plano de trabalho, e obedecendo, como
teto de montante, os percentuais eventualmente previstos na
legislação relacionada, percentuais estes estabelecidos a partir do
enquadramento do objeto do acordo. Destaca-se, ainda, que o
patrocinador/financiador tem a possibilidade de estabelecer, via
regramento próprio, o percentual de DOA para os respectivos
projetos. Trata-se de instrumento que visa manter o equilíbrio
econômico-financeiro do acordo.”
Ou seja, a DOA sempre registrará despesas intrínsecas, principalmente com os Recursos Humanos,
Consumo de Serviços (p. ex.: água, luz, telefone, internet, aluguel), contratações especializadas (p. ex.: advocacia,
contabilidade, sistema de gestão web e assessorias especificas) e materiais de consumo e permanente. Inclusive,
despesas estas em sua maioria, anteriores da execução dos Projetos e colocadas a serviços da gestão operacional,
administrativa e financeira de cada projeto, sendo o seu valor proporcional as dimensões orçamentárias e de
execução do Projeto.
Em ato contínuo, apresentamos os respectivos balancetes e demonstrativos:
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5. Dados de Desempenho:
Uma avaliação para o Futuro como Fundação de Apoio
O presente relato visa fundamentar a análise de desempenho na Gestão de Projetos por parte do
Conselho Superior do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, cujo o objetivo é atender ao que versa o Art. 5º, inciso II,
Capítulo I do Decreto Federal de nº 7.423/2010, que regulamenta a Lei Federal de nº 8.958/94 que dispõe sobre as
relações entre os Institutos Federais de Ensino Superior – IFES’s e suas fundações de apoio, principalmente no que
concerne aos futuros processos de recredenciamento junto ao MEC/MCTI e em nossa condição como Fundação de
Apoio.
O processo avaliativo sempre pressupõe referenciais, ou seja, é necessário a constituição e
demonstração de padrão que fornecerá como parâmetro de comparação. Estabelecido o referencial (ou padrão),
são consideradas as dimensões que agrupam um conjunto de indicadores significativos para estabelecer a
comparação, i.e., uma escala de valores que permita avaliar o quanto o processo em questão se aproxima dos
parâmetros daquele considerado como sendo o referencial.
O principal objetivo da apresentação do presente relatório de desempenho e da eficiência na gestão
de projetos é no estabelecimento de valores do padrão ou referencial acima citado sob os dados quantitativos
apresentados, pois, não temos como estabelecer comparações entre nossos processos executados e os do serviço
público, embora nossos processos administrativos também sejam auditados pelo Ministério Público. Vejamos um
exemplo: Um processo de compra da Fundação realizado sob a luz do Decreto 8.241/2014 pressupõe um
levantamento de preços e sua execução, embora passe por processos contábeis para registro e tombamento. O
mesmo processo quando executado pela UFPB está sujeito a uma série de regras, que diminui a eficiência do
processo, quer seja no tempo de execução, número de pessoas envolvidas, recursos mobilizados e flexibilidade.
Não há como estabelecer referenciais de comparação. Se o padrão seria o processo de compra do serviço público
ou outra forma de aquisição.
Assim, como referencial proposto, demonstramos parâmetros significativos como indicadores,
agrupando-os e estabelecendo comparações com o último exercício avaliado (2020). Com o passar dos anos, novos
indicadores podem ser inclusos ou subtraídos, de forma a tornar a avaliação mais adequada a realidade doutra.
Isto posto, foram considerados os seguintes parâmetros: 1) Número de Projetos: com e sem a
Fundação de Apoio; 2) Financiador do projeto: iniciativa privada ou recursos públicos e o total de Recursos
Gerenciados: 3) Total pela FUNETEC x Projetos IFPB com a participação da Fundação, extraídos dos relatórios
de gestão dos anos de 2020 e 2021, conforme tabela sintética abaixo:
TABELA COMPARATIVA – 2020 x 2021
DIMENSÃO

INDICADOR

AGENTE

2020

2021

COMENTÁRIOS

Número de Projetos

Total de Projetos
Executados

FUNETEC-PB

23

61

100% dos Projetos
demonstrados neste
relatório
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Número de Projetos

Projetos Executados
com interveniência
executiva da IFES

Projetos Financiados
pela Iniciativa
Privada
Financiador do
Projeto:

Receitas (+)

Projetos Financiados
por agentes
Públicos / Economia
Mista

Receita Operacional
Bruta (Recursos
Captados)

IFPB com o apoio da
FUNETEC

13

Em termos percentuais:
2020 ≅ 26%
2021 ≅ 21 %

06

09

Em termos percentuais,
tem-se que:
2020 ≅ 26%
2021 ≅ 15%

0

04

Percentualmente:
2020 ≅ 0 %
2021 ≅ 7 %

06

Executados com
interveniência executiva
do IFPB e o apoio da
FUNETEC:

FUNETEC-PB
IFPB com o apoio da
FUNETEC:

R$ 12.387.626,28 R$ 32.826.154,11

R$ 3.494.580,47

R$ 3.055.219,27

Em termos percentuais,
tem-se que:
2020 ≅ 28 %
2021 ≅ 20 %

A tabela acima mostra o número substancial de projetos gerenciados pela FUNETEC-PB e
executado em parceria com a IFPB, mobilizando uma expressiva parte dos recursos movimentados pela
FUNETEC no exercício de 2021.

▲
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6. Reflexões e ponderações finais:
Palavras conclusivas da Superintendência
Finda-se mais um exercício fiscal da FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da
Paraíba. O exercício fiscal e administrativo do ano de 2021 reafirma-se na reiterada percepção de que as
dificuldades estão ainda presentes e tem sua origem basicamente gerada nos anos de 2013 e 2014.
As decisões estratégicas assentadas pelo Conselho Curador e as decisões gerenciais até agora
implementadas têm sido importantíssimas para a diminuição da crise fiscal e financeira vivenciada e contribuído
com a valorização da instituição enquanto Fundação de Apoio.
Os dados apurados a partir das atividades da Fundação no ano de 2021, são profícuos para o
enfrentar do exercício administrativo e financeiro. Este relatório cumpre com sua finalidade, tendo em vista que se
presta informar à comunidade acadêmica, bem como à sociedade em geral, as atribuições das fundações
qualificadas como de apoio pela Lei nº 8.958, de 1994, destacando-se o assessoramento administrativo e financeiro
no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, assim como o desenvolvimento
institucional científico e tecnológico das Instituiçõe Federais de Ensino Superior.
O presente relatório é a demonstração de que a FUNETEC-PB tem colaborado com o
engrandecimento do IFPB, nos projetos que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação e se credencia
de forma efetiva a contribuir com outros Institutos e Universidades.
A FUNETEC-PB é, portanto, uma instituição que ao longo de sua existência (25 anos) se apresenta
como importantíssima no auxílio do gerenciamento administrativo e financeiro de recursos em favor da educação e
da inovação.
Anselmo Guedes Castilho
Superintendente

▲
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7. Apenso:
Informações Complementares e Notas Explicativas
O presente apenso tem como objetivo enriquecer o processo demonstrativo do
Relatório de Gestão do exercício de 2021, apresentando informações consideradas importantes,
complementares e acessórias que contribuam para com o núcleo principal dos dados relatados à
apreciação desse Conselho Curador.
Relevante dizer que este apenso se fez necessário integrar o nosso Relatório (e
passará a ser peça obrigatória) uma vez mantermos guarda de recursos destinados ao IFPB de
Projetos executados integralmente a partir de suas prestações de contas no decorrer do exercício.
Tendo em face que para os relatórios dos exercícios de 2017, de 2018, de 2019 e
de 2020 não fora de forma explícita destacado os recursos destinados ao IFPB, que estão sob a
guarda da FUNETEC, uma vez que não há obrigatoriedade de apreciação pelo Conselho Curador,
já que são decorrentes de Planos de Trabalhos aprovados em instâncias do Instituto Federal,
anuncia-se ao Conselho que já há a escrituração contábil do valor de R$ 198.865,90 (cento e
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) como consolidado
dos supracitados exercícios e disponíveis a partir das respectivas oficializações em favor de ações
vinculadas à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica.
Para o exercício de 2021 a partir desta apreciação, registramos a escrituração do
montante de R$160.221,38 (cento e sessenta mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e oito
centavos).

7.1 Base Legal da Gestão de
Recursos de Projetos de PD&I
Entre os diversos atributos nativos da FUNETEC-PB na condição de Fundação de
Apoio ao Instituto Federal da Paraíba – IFPB como a nossa principal Instituição Federal de Ensino
Superior (IFES), destacamos que os recursos referenciados na introdução deste apenso são
oriundos de incidências legais sobre os valores aportados a título de investimento pelo ente privado
fomentador da relação tripartite, recursos estes previstos como cumprimento das obrigações de
acordo com o que determina a legislação vigente incluindo, mas não se limitando às Leis n.º
8.248/91, n.º 10.176/2001 e Lei. n.º 11.077/04, o Decreto 5.906/2006 e o Decreto n.º 9.283, de 07
de fevereiro de 2018.
Isto posto, tendo em vista que a FUNETEC é Fundação de Apoio do IFPB desde
1999 com base na Lei 8.958/1994, sendo Credenciada no MEC/MCTI é de entendimento uníssono
no TCU (Acórdão nº 1.584/2018-TCU Plenário) que, com anuência expressa da Instituição Apoiada
(a partir dos Acordos de parceria), podendo captar e receber os recursos financeiros necessários
à execução de projetos, sem ingresso na conta única do Tesouro Nacional (incluído pela Lei
12.863/2013 c/c Lei 13.243/2016 que alterou o artigo 18 da Lei 10.973/2004), relacionamos os
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projetos e valores escriturados que perfazem o valor de R$160.221,38 (cento e sessenta mil,
duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), conforme tabela abaixo:

7.2 Peças Técnicas: Balanço
e DRE Contábeis - 2021
Neste Item, apresentamos para conhecimento de todos a peça técnica contábil
caracterizada pelas Demonstrações Contábeis de Resultado ou Declarações do Resultado
do Exercício (DRE), que baliza a extração dos dados financeiros do nosso Relatório.
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