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AVALIAÇÃO FINAL DE CONTRATOS COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Número do contrato: 087/2018 

Número do processo: 23070.013632/2018-42 

Título do Projeto: “INSTALAÇÃO DE UNIDADE “PILOTO” DE 

PROCESSAMENTO DE VIDRO PARA A REDE UNIFORTE NO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA, GO” 

Classificação do Projeto:  

(   )Pesquisa                                            ( X )Extensão                               (   )Ensino  

(   )Desenvolvimento Institucional         (   )Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

Fundação: (X )FUNAPE                    (   )FUNDAHC                           (   )FRTVE 

Unidade/Órgão: Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

Coordenador: Serv. Fernando Antonio Ferreira Bartholo 

2- CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

Cumprimento do objeto:                                        

 ( X )Totalmente    (   )Parcialmente (    ) pendente:               

 

Despesas realizadas dentro do previsto no PTR:  

( X )Totalmente     (   )Parcialmente (    ) pendente:         

 

Cumprimento do prazo de execução:                     

( X )Totalmente    (   ) Parcialmente (   ) pendente:           

 

Recolhimentos do ressarcimento:   

 (   )Totalmente     (   )Parcialmente (   ) pendente:          (  X )Não se Aplica     

 

Recolhimento do ganho econômico:  

(   )Totalmente     (   )Parcialmente (    ) pendente:          (  X )Não se Aplica     

 

3- CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 

Concessão de bolsas:  

(   )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

( X ) Não previsto 

Obs: Não estava previsto o pagamento de bolsas no projeto. 

Gerenciamento dos recursos de forma individualizada: 

( X )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

(   ) Não previsto 



Obs: Os recursos foram depositados em conta específica do projeto na fundação e a 

sua execução teve o acompanhamento e o registro individualizado na Proad. 

Recolhimento mensal a conta específica do projeto:  

( X )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

Obs: Conta corrente 19618-5 Agencia 0086-6 Banco do Brasil 

Segregação de funções 

( X )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

Obs: Foi designado em portaria o fiscal do contrato e a equipe da Proad foi gestora 

do contrato. 

Publicidade das informações 

( X )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

Obs: www.proad.ufg.br  www.funape.org.br  

Emissão dos relatórios parciais 

( X)Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

Obs:  Os relatórios encontram-se anexados no processo. 

Termo de doação dos bens:  

(   )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende  

( X ) Não previsto 

Obs: Não estava previsto aquisição de bens permanentes pela Fundação. 

Prestação de contas realizada 

( X )Atende totalmente     

(   )Atende Parcialmente (    ) pendente:           

(   )Não atende 

Obs: Foram emitidos os relatórios parciais e finais da execução do projeto. 

 

PARECER DA PROAD:  

O contrato nº 087/2018 foi assinado com a Fundação de Apoio à Pesquisa - Funape com o 

objetivo de execução de serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de 

pesquisa intitulado: “INSTALAÇÃO DE UNIDADE “PILOTO” DE PROCESSAMENTO 

DE VIDRO PARA A REDE UNIFORTE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GO”. A 

vigência do contrato foi inicialmente para o período de 17 de outubro de 2018 a 30 de junho 

de 2020, mas foi prorrogada até 30 de dezembro de 2020, por meio do 1º termo aditivo após 

aprovação de prorrogação do TED pelo Ministério do Trabalho. Os recursos para sua 

execução foram oriundos do Termo de Execução Descentralizada – TED 02/2018 

estabelecido com o Ministério do Trabalho no valor total de R$280.923,20.  

No plano de trabalho, parte integrante do contrato, estavam previstas despesas 

com pagamento de serviços de pessoa jurídica, como assessorias, aluguel de imóvel e 



adaptações físicas necessárias ao desenvolvimento do projeto. A execução do contrato foi 

iniciada em dezembro de 2018 e os pagamentos feitos dentro do previsto no plano de 

trabalho, conforme pode-se comprovar pelos processos relacionados. 

No plano de trabalho, parte integrante do contrato estavam previstas as 

seguintes despesas: 

 

➢ Serviços de assessoria: R$81.800,00  

➢ Aluguel de Galpão para instalação da unidade de processamento 

do vidro R$144.000,00 

➢ Serviços para edificação das bases da balança rodoviária e 

triturador de vidro R$39.900,00 

➢ Serviços (empreitada global) de instalação de sistema de 

segurança na Unidade de Processamento de Vidro R$15.223,20 

 

TOTAL = R$280.923,20 

 

Conforme revela os três Relatórios de Prestação de Contas da Funape que 

constam no processo, documentos 0763942, 1606799 e 1886658, podemos observar que o 

projeto recebeu como receita um montante de R$280.923,20 referente a nota fiscal paga 

pela UFG + R$9.601,10 referente ao rendimento da aplicação financeira. 

 

Total de R$290.524,30. 

 

Entre as despesas na conta do projeto constam (documento 1909023):  

 

➢ Pagamento de serviços técnicos especializados: R$61.540,00 

➢ Pagamento de outros serviços de pessoa jurídica: R$72.113,64 

➢ Despesas bancárias: R$156,50 

➢ Pagamento de aluguel de imóveis: 142.912,00 

 

                   Total: R$276.722,14 

 

Da diferença entre o total de receita e o total das despesas resta um saldo de 

R$13.802,16 que foi devolvido por meio de GRU ao Ministério do Trabalho, conforme 

Relatório de Prestação de Contas, documento 1886658, página 20. 

 

Segundo o relatório técnico do coordenador, todas as metas previstas para o 

projeto foram cumpridas representando um importante passo na reciclagem de vidro no 

Estado: 

 

“Pode-se observar que durante a instalação da unidade, houve grande interesse 

de instituições públicas por conta do grande problema ambiental que o vidro representa 

para os municípios goianos. Registra-se também a procura de empresas do ramo para o 

desenvolvimento de parcerias para a comercialização do vidro, visando o avanço na cadeia 

produtiva e agregação de valor. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

localizadas na região metropolitana de Goiânia também demonstram grande interesse em 

enviar o vidro para o processamento e posterior comercialização em rede a proporcionar 

maior ganho de suas receitas e renda de seus cooperados. Há contatos estabelecidos entra 

a Central UNIFORTE e a Central CENTCOOP, localizada em Brasília para o 

estabelecimento de parceria, a qual permitirá trabalhar cerca de duas mil (2.000) 



toneladas de vidro por mês, proporcionando maior poder de negociação no mercado e 

diretamente com as indústrias recicladoras localizadas na região sul e sudeste” (relatório 

do coordenador). 

Estes resultados cumprem totalmente com os objetivos propostos no projeto. 

 

Considerando que: 

 

➢ Foram concluídas as etapas previamente planejadas; 

➢ as despesas foram realizadas de acordo com a forma expressa no 

contrato;     

➢ o objeto contratado foi completamente cumprido; 

➢ a execução seguiu a Legislação vigente; 

➢ a documentação encaminhada pela Fundação foi devidamente analisada e 

aceita; 

➢ o Contrato foi considerado técnico e financeiramente encerrado; 

 

Somos pela aprovação da prestação de contas final da Fundação de Apoio à 

Pesquisa para o projeto objeto do contrato 087/2018. 

 

Pró-reitoria de Administração e Finanças 

 

 

 


