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1. Definições 

 

1.1. Agente Responsável: Consideram-se responsáveis pessoas físicas ou jurídicas às quais 

possa ser imputada a obrigação de ressarcir o Erário. 

 

1.2. Alcance: diferença nas contas dos responsáveis por valores recebidos, pela prática de ato 

doloso ou culposo. 

 

1.3. AR: aviso de recebimento  

 

1.4. Beneficiário: Empresas contempladas com recursos financeiros do FNDCT destinados à 

execução do contrato de Subvenção Econômica à Inovação 

 

1.5. Ato Antieconômico: ato, mesmo que praticado em conformidade com a lei, que provoca a 

evasão de recursos. 

 

1.6. Ato Ilícito: toda ação ou omissão voluntária, negligência, impudência ou imperícia que seja 

contrária ao Direito. 

 

1.7. Ato Ilegítimo: ato praticado por autoridade incompetente, ou ao qual falte formalidade ou 

requisitos essenciais. 

 

1.8. Concedente: Agência de Fomento responsável pela transferência dos recursos financeiros 

do FNDCT destinados à execução do contrato de Subvenção Econômica à Inovação. 

 

1.9. Contas Iliquidáveis: Quando por caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio 

à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito das contas pelo 

TCU. 

 

1.10. Contrapartida: compromisso financeiro ou não financeiro assumido pelo beneficiário junto 

ao PARCEIRO para execução do contrato de Subvenção Econômica à Inovação.  
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1.11. Culpa: quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

 

1.12. Dano ao Erário: ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, 

bens ou valores públicos, ou de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano 

à administração pública federal, e que seja financeiramente mensurável. 

 

1.13. Débito: valor do dano ao Erário atualizado monetariamente e acrescido dos juros moratórios, 

com incidência a partir da data de sua ocorrência. 

 

1.14. Desconsideração da personalidade jurídica: Teoria na qual a personalidade e a 

autonomia patrimonial da Empresa são afastadas temporariamente, fazendo com que os seus sócios 

e seus administradores sejam responsabilizados, como se a pessoa jurídica não existisse. 

 

1.15. Desfalque: desvio ou apropriação de bens, dinheiros ou valores entregues em confiança à 

administração de outrem. 

 

1.16. Desvio de Bens, Dinheiros e Valores: quando o agente, no exercício da administração, 

decide empregá-los para fim diverso do previsto em lei, instrumento de contrato, convênio ou outro 

ato jurídico formal, sem se apropriar dos mesmos. 

 

1.17. Dolo: quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. É a consciência da 

vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. 

 

1.18. Fase Interna: compreende o período em que a TCE encontra-se sob tratamento do parceiro, 

ou seja, quando ainda não foi encaminhada à FINEP.  

 

1.19. Fato Ensejador de TCE: fato que resulte prejuízo quantificável ao Erário.  

 

1.20. Impropriedade: falhas de natureza formal de que não resulte dano ao erário e outras que 

têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de administração pública ou à infração 

de normas legais e regulamentares, tais como deficiências no controle interno, violações de 

cláusulas, abuso, imprudência, imperícia. 

 

1.21. Instauração: ato administrativo de exclusividade do Presidente da concedente em que se 

procede a abertura de TCE. 

 

1.22. Irregularidade: prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou 

desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

 

1.23. Matriz de Responsabilização:  documento elaborado, anexo do Relatório do Tomador de 

Contas, no qual se identifica o responsável pela ocorrência do dano ao erário, a conduta irregular 

por ele praticada e o nexo de causalidade de sua culpabilidade. 

 

1.24. Parceiro: Entidade que atua sob delegação da FINEP na seleção, contratação, 

acompanhamento e fiscalização de programas descentralizados, que utilizem recursos de Subvenção 

Econômica à Inovação.  

 

1.25. Prestação de Contas: Conjunto de documentos de cunho técnico e financeiro necessários 

para comprovação perante ao concedente a regularidade na aplicação dos recursos transferidos 

do FNDCT destinados à execução do contrato de Subvenção Econômica à Inovação.  
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1.26. Relatório do Tomador de Contas: Relatório emitido pela PARCEIRO, nos moldes sugeridos 

pela CGU, em que consta a apuração dos fatos lesivos ao Erário, quantificação do valor do dano e 

sua origem, estabelecimento do nexo de causalidade, incluindo a norma infringida, e identificação 

dos responsáveis pelo dano;  

 

1.27. Risco Tecnológico: possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente 

de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente 

à época em que se decide pela realização da ação; 

 

1.28. Ordenador de Despesas: agente cujos atos resultem na autorização de pagamento, 

suprimento ou dispêndio de recursos públicos e a quem também caberá responder por eventuais 

irregularidades e malversações dos mesmos;  

 

1.29. Responsabilidade solidária:  a pessoa jurídica de direito privado destinatária de 

transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade 

pública responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na 

aplicação desses recursos. 

 

1.30. Sistema de Débitos do TCU: Sistema disponibilizado no sítio eletrônico do TCU para fins de 

atualização de débitos (http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito). 

 

1.31. Subvenção Econômica à Inovação: instrumento de estímulo a empresas destinados à 

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas nacionais.  

 

1.32. TCE: Tomada de Contas Especial é um processo administrativo devidamente formalizado, 

com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública 

federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o 

respectivo ressarcimento. 

 

1. Conteúdo específico 

 

2.1 Disposições Preliminares 

 

2.1.1 Esta norma regulamenta de forma específica os procedimentos que devem ser observados 

pelos parceiros descentralizados para avaliar a regularidade ou não da aplicação dos recursos 

públicos federais transferidos na execução do programa Subvenção Econômica à Inovação.  

 

 

2.2 Da Prestação de Contas do Beneficiário ao Parceiro 

 

2.2.1     A prestação de contas deverá ser apresentada e comprovada pelo beneficiário da subvenção 

econômica ao PARCEIRO, devendo ser composta pela documentação a seguir relacionada:  

I. Relatório Técnico de cumprimento do objeto com a avaliação de resultados;  

II. Relatório de execução físico-financeira;  

III. Demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos 

em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos 

no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos.  

IV. Relação de pagamentos efetuados, identificando o fato gerador da despesa, seu valor e 

o número da respectiva nota fiscal ou documento similar;  

V. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso, identificando 

o fato gerador da despesa, seu valor e o número da respectiva nota fiscal ou documento 

similar;  

http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito
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VI. Extrato da conta bancária do período abrangido pela prestação de contas e, quando for o 

caso, extrato das contas de aplicações financeiras, acompanhados da respectiva 

conciliação bancária;  

VII. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a 

execução de obra ou serviço de engenharia;  

VIII. Documentação relativa às cotações prévia de preços ou as razões que justificaram a sua 

desnecessidade com fundamento em texto normativo, além de elementos que definiram 

a escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço.  

IX. Declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, 

acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso; 

 

2.2.2      Os modelos de formulários de prestação de contas serão disponibilizados pela FINEP, e 

serão de uso obrigatório, no seguinte endereço eletrônico: http://www.finep.gov.br/area-para-

clientes-externo/acompanhamento-financeiro/subvencao-economica.    

 

2.2.3     O parecer conclusivo da concedente sobre a prestação de contas final deverá concluir pela: 

I - aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento dos resultados e 

das metas pactuadas, ou, quando devidamente justificado, o não atingimento de metas 

em razão do risco tecnológico; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando, apesar de cumpridos o 

objeto e as metas, for constatada impropriedade ou falta de natureza formal que não 

resulte em dano ao erário federal; ou 

III - rejeição da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, penais e 

administrativas cabíveis, nas seguintes hipóteses: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos resultados e das metas pactuadas; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.  

 

2.2.4      Desde que o projeto seja conduzido nos moldes pactuados, o relatório de execução do 

objeto poderá ser aprovado mesmo que os resultados obtidos sejam diversos daqueles almejados 

em função do risco tecnológico ou das incertezas intrínsecas à atividade de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, devidamente comprovadas, com a consequente aprovação das contas, 

com ou sem ressalvas, sem que o beneficiário dos recursos seja obrigado, por esse motivo, a restituir 

os recursos financeiros utilizados. 

 

2.2.5     Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos 

federais repassados, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, 

ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário 

federal, o Parceiro, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

 

2.3 Fatos Ensejadores  

 

2.3.1. São fatos ensejadores de TCE:  

I) Omissão no dever de prestar contas;  

II) Não comprovação da aplicação total ou parcial, no mercado financeiro, dos recursos 

federais repassados;  
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III) Ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de bens ou valores 

públicos;  

IV) Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário federal;  

V) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

VI) Não apresentação dos relatórios técnicos;  

VII) Não devolução de eventuais saldos financeiros após a conclusão, denúncia, rescisão, ou 

extinção do instrumento firmado com a Finep, em conformidade com o que foi pactuado;  

VIII) Não aprovação dos relatórios técnicos ou da prestação de contas, em decorrência de:  

a) Não execução total ou parcial do projeto objeto do apoio financeiro - Ocorre quando 

o projeto não for executado ou for executado parcialmente. Tratando-se de não 

execução total, o débito atribuído será igual ao montante repassado pela Finep. No 

caso de execução parcial com alcance dos objetivos, é necessário que se quantifique 

tanto o percentual não executado do projeto como o grau de utilidade da parte 

executada, isto é, se a parte executada tem algum aproveitamento para a comunidade 

beneficiada. 

b) Não consecução dos objetivos pactuados - Ocorre quando o objetivo acordado na 

subvenção não alcança o fim a que se propõe, apesar da execução total ou parcial do 

projeto pelo beneficiário dos recursos. Para fins de levantamento de dano, deve ser 

considerado o percentual não alcançado dos objetivos previamente estabelecidos;  

c) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos - Ocorre quando há utilização dos 

recursos repassados em finalidade diversa daquela previamente acordada. Nesta 

situação, o valor do dano poderá ser total ou parcial, a partir do levantamento da 

quantia utilizada em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado para o 

projeto;  

d) Impugnação de despesas - Ocorre quando são verificadas irregularidades na 

comprovação da execução de despesas tais como: documentos fiscais inidôneos, 

pagamento irregular de despesas, superfaturamento na contratação de obras e 

serviços, entre outros. Nestas situações, o débito deverá ser quantificado conforme as 

irregularidades constatadas;  

e) Não cumprimento dos recursos da contrapartida pactuada, mantida a proporção de 

participação do Subvencionado ou do Executor;  

f) Não utilização, total ou parcial, dos rendimentos da aplicação financeira no objeto 

pactuado, quando couber, ou sua não devolução;  

g) Ilegalidade manifesta, atestada pela área jurídica ou transitada em julgado em ação 

judicial ou administrativa, envolvendo o objeto da subvenção;  

h) Parecer do gestor da unidade responsável pela avaliação técnica em que considere 

que há elementos técnicos substanciais que impliquem na não aprovação dos relatórios 

técnicos ou da prestação de contas;  

IX) Ocorrência de qualquer outro fato que resulte dano ao Erário Federal.  

 

2.3.2 Para instauração de TCE, é imprescindível que se façam presentes, cumulativamente e 

documentalmente comprovados, os quatro pressupostos a seguir:  

I) Existência inequívoca de dano quantificado ao Erário Federal. Não sendo admitida somente 

a mera suposição de sua existência.  

II) Existência comprovada de fato ensejador de TCE, conforme hipóteses previstas no item 

2.3.1 deste Manual, na Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União sobre TCE ou 

em outra legislação pertinente ao assunto;  

III) Identificação dos responsáveis, pessoas jurídica e física, aos quais possa ser imputada a 

obrigação de ressarcir o Erário, por terem dado causa ou concorrerem para o dano;  

IV) Esgotamento de todas as medidas administrativas possíveis, buscando a regularização 

ou ressarcimento do débito.  
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2.3.3. Atendendo todos os pressupostos previstos no item 2.3.2 deste Manual, o PARCEIRO não 

poderá exceder o prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias para a instauração da TCE, a contar: 

I - nos casos de omissão no dever de prestar contas, do primeiro dia subsequente ao 

vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas; 

II - nos casos em que os elementos constantes das contas apresentadas não permitirem a 

conclusão de que a aplicação dos recursos observou as normas pertinentes e/ou atingiu os 

fins colimados, a data-limite para análise da prestação de contas; 

III - nos demais casos, da data do evento ilegítimo ou antieconômico, quando conhecida, ou 

da data da ciência do fato pela unidade demandante. 

 

2.4 Procedimentos Prévios 

 

2.4.1. Identificação dos responsáveis  

 

2.4.1.1 Considera-se responsável toda pessoa física e/ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou responda por dinheiros, bens e valores públicos da União ou que em seu nome assuma 

obrigação de natureza pecuniária, bem como o gestor de quaisquer recursos repassados pela União 

ou seus parceiros a organizações particulares beneficiárias de subvenção ou outros instrumentos 

congêneres;  

 

2.4.1.2 A identificação do(s) responsável(eis) far-se-á através da documentação disponível, tais 

como Estatutos, Contratos Sociais, Atas, Portarias, ou documentos por meio dos quais a 

identificação possa ser objetivamente realizada.  

 

2.4.1.3 O(s) responsável(eis), pessoa física, no caso de omissão de prestar contas, é (são) o(s) 

agente(s) que tinha(m) a competência e os meios necessários para apresentar a prestação de 

contas, à época devida, e, no entanto, deixou(aram) de fazê-lo, independentemente de ter sido ou 

não o(s) gestor(es) dos recursos;  

 

2.4.1.4 Na identificação dos responsáveis pelo débito, pessoas físicas, deve-se separar os períodos 

de gestão de cada agente responsabilizado, identificando o valor do dano gerado em cada período. 

Dessa maneira, haverá casos em que a solidariedade será apenas parcial, podendo ter mais de um 

responsável principal, conforme os períodos de gestão de cada agente.  
 

2.4.1.5 . Nos contratos de subvenção econômica não se aplica o instituto 

da desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilização pela ocorrência de dano ao 

erário federal somente pode incidir sobre os administradores e sócios com poderes de administração 

não alcançando, portanto, mero sócio cotista. 

 

2.4.2. Primeira notificação aos responsáveis  

 

2.4.2.1. Sendo detectado o não envio da documentação de prestação de contas financeira e/ou do 

relatório técnico, o PARCEIRO deverá identificar os responsáveis pela omissão no dever de prestar 

contas e emitir notificação solicitando o envio da documentação, concedendo o prazo de até 30 

(trinta) dias para a sua apresentação.  

 

2.4.2.2. Sendo detectada(s) irregularidade(s), após análise da documentação de prestação de 

contas e/ou do relatório técnico, o PARCEIRO deverá identificar os responsáveis e emitir notificação 

para saneamento da(s) mesma(s) ou recolhimento do débito, concedendo o prazo de até 30 (trinta) 

dias para regularização.  

 

2.4.2.3. A notificação deverá conter, também, a informação de que o não atendimento da 

solicitação, no prazo concedido, poderá acarretar a inclusão dos responsáveis no cadastro de 
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inadimplentes estaduais e próprios do PARCEIRO, assim como nos cadastros de inadimplentes do 

Governo Federal SIAFI e CADIN, se existirem recursos federais impugnados na prestação de contas, 

e a instauração de TCE.  

 

2.4.2.4. Após a emissão da primeira notificação, o tratamento se dará conforme segue:  

I) No caso de recebimento da documentação de prestação de contas e/ou do relatório técnico, 

nas situações em que havia a omissão no dever de prestar contas, o PARCEIRO deverá 

providenciar a análise da documentação;  

II) No caso de regularização de todas as impropriedades ou recolhimento integral do débito, 

o PARCEIRO deverá adotar as medidas administrativas para encerramento do projeto;  

III) No caso de regularização parcial da(s) impropriedade(s), recolhimento parcial do débito, 

o PARCEIRO deverá atualizar as informações e providenciar a emissão de uma segunda 

notificação com prazo de até quinze dias para regularização. A segunda notificação deve 

conter a quantificação do débito a ser devolvido, devidamente atualizado no sistema de 

débitos do TCU (http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito);  

IV) No caso de ausência de resposta, o PARCEIRO deverá adotar providências para 

instauração da TCE;  

V) Caso um dos responsáveis solicite a prorrogação do prazo para resposta/regularização, a 

mesma poderá ser concedida a todos os responsáveis, a critério do PARCEIRO, desde que 

justificada e não se configure expediente protelatório.  

 

 

2.4.3. Segunda notificação aos responsáveis  

 

2.4.3.1. A segunda notificação deverá ser emitida somente quando não houver comprovante de 

recebimento da primeira notificação ou se as justificativas apresentadas pelos responsáveis à 

primeira notificação forem consideradas insuficientes para elisão de todas as impropriedades ou 

irregularidades detectadas na prestação de contas, concedendo o prazo de até 15 (quinze) dias 

para a regularização.  

 

2.4.3.2. Após a emissão da segunda notificação, o tratamento se dará conforme segue:  

I) No caso de recebimento de documentação suficiente para elidir as impropriedades ou 

irregularidades detectadas na prestação de contas, o PARCEIRO deve providenciar a análise 

de toda a documentação.  

II) No caso de regularização de todas as impropriedades/irregularidades ou recolhimento 

integral do débito, o PARCEIRO deve providenciar o ENCERRAMENTO DO PROJETO;  

III) No caso de regularização parcial da(s) impropriedade(s)/irregularidade(s) relacionada(s) 

a primeira notificação, o PARCEIRO deve providenciar a instauração da TCE da parte não 

regularizada geradora de danos ao erário federal;  

  

 

 

 

2.4.4. Ciência das notificações  

 

2.4.4.1. Para fins de instauração de TCE e de inclusão dos responsáveis nos cadastros de 

inadimplentes do Governo Federal, a ciência das notificações pelos responsáveis é obrigatória. A 

comprovação se dará mediante aviso de recebimento – (AR) assinado ou por meio de qualquer 

outro documento que demonstre que tiveram conhecimento do fato, sob pena de devolução da TCE 

ao PARCEIRO para correção da instrução.  

  

2.4.4.2. Quando não for localizado qualquer um dos responsáveis identificados, o PARCEIRO 

declarará que está em lugar incerto e não sabido e procederá à notificação por Edital, a ser 

http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito
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publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E), uma única vez, com prazo, a seu critério, de até 45 

(Quarenta e cinco) dias para regularização da situação. 

 

2.4.4.3. A notificação por Edital deverá ser realizada somente depois de terem sido esgotadas as 

seguintes possibilidades disponíveis para localização do(s) responsável(eis): busca nos cadastros 

dos sistemas corporativos do PARCEIRO, Receita Federal, SERASA, contato telefônico e Internet.  

 

2.4.4.4. Vencido o prazo do Edital e não regularizadas as impropriedades, o PARCEIRO deve 

instaurar a TCE.  

 

2.4.4.5. Caso fique comprovada a ciência da primeira notificação pelo(s) responsável(eis) e este(s) 

não seja(m) encontrado(s) para o recebimento da segunda notificação, após terem sido esgotadas 

todas as possibilidades de localização, é dispensável a publicação de Edital de notificação.  

 

2.4.5. Quantificação do dano ao Erário  

 

2.4.5.1. Compete ao PARCEIRO quantificar o dano ao erário federal mediante:  

I) Verificação: quando for possível identificar com exatidão o real valor devido; ou  

II) Estimativa: quando, por critérios objetivos de cálculo, estima-se a quantia do dano ao 

Erário através de procedimento que se mostre apropriado para o fato ensejador, desde que 

seja levado a termo de forma motivada e mediante a demonstração de sua razoabilidade;  

 

 

2.4.5.2. A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor do débito devem 

ser calculados no Sistema de Débitos do TCU, segundo prescrito na legislação vigente, a partir: 

I - da data do crédito na conta bancária específica, quando conhecida, ou da data do repasse 

dos recursos - no caso de omissão no dever de prestar contas ou de as contas apresentadas 

não comprovarem a regular aplicação dos recursos, exceto nas ocorrências previstas no 

inciso III deste dispositivo; 

II - da data do pagamento - quando houver impugnação de despesas específicas e os 

recursos tiverem sido aplicados no mercado financeiro ou quando caracterizada 

responsabilidade de terceiro; 

III - da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela administração 

- nos demais casos. 

 

2.4.5.3. Em qualquer fase da TCE, o(s) responsável(is) pelo débito devido poderá(ão) solicitar o 

recolhimento parcelado da importância devida, desde que haja previsão em regulamento interno 

do Parceiro, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais a serem calculados 

no Sistema de Débitos do TCU. 

 

2.5. Instauração da TCE  

 

2.5.1. Após notificação dos responsáveis e diante da não regularização de todas as solicitações ou 

a ausência de manifestação, o PARCEIRO deverá instaurar a TCE e instruí-lo por meio de um 

processo específico, em ordem cronológica dos acontecimentos, ter suas páginas numeradas 

sequencialmente e rubricadas;  

 

2.5.2. A TCE conterá informações de caráter técnico e financeiro sobre a execução do projeto, 

acompanhado da seguinte documentação:  

I) Cópia do parecer prévio favorável à contratação do objeto; 

II) Cópia do instrumento contratual assinado, plano de trabalho e a respectiva publicação no 

D.O.E;  
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III) Cópia do(s) Termo(s) Aditivo(s) assinado(s) e a respectiva publicação no D.O.E, quando 

for o caso;  

IV) Cópia da última prorrogação de prazo para execução do projeto, quando for o caso;  

V) Cópia do Estatuto, Contrato Social, Ata, Portaria ou documento similar de indicação do(s) 

Dirigente(s), referente a todo o período de execução do projeto;  

VI) Cópia(s) do(s) documento(s) por meio do quais são indicados o Ordenador de Despesas 

e o Coordenador Técnico do Projeto, quando for o caso;  

VII) Cópia de todas as notificações de cobrança, com as suas respectivas comprovações de 

recebimento;  

VIII) Cópia do Edital de Notificação, se houver;  

IX) Cópia do relatório de cumprimento técnico do objeto e o respectivo parecer emitido sobre 

o alcance dos objetivos pactuados. Caso haja execução parcial, o Parceiro deve informar o 

percentual e valor da parte não executada;  

X) Cópia da(s) prestação(ões) de contas financeira (com os respectivos extratos bancários, 

notas fiscais, recibos, dentre outros documentos relevantes para comprovação de despesas);  

XI) Cópia das ordens bancárias ou equivalentes que demonstrem o total de recursos federais 

e próprios transferidos para execução do contrato. Neste caso, deve ser demonstrada a 

parcela de recursos repassados de origem do Parceiro e da FINEP/FNDCT. O Parceiro deve 

informar textualmente o montante de recursos repassados que foram da FINEP/FNDCT; 

XII) Cópia das respostas dos responsáveis às notificações enviadas;  

XIII) Cópia dos pareceres das unidades envolvidas, pertinentes a execução do projeto, ou 

qualquer outro documento que possam contribuir para o esclarecimento da situação que 

motivou a TCE;  

IX) Cópia do(s) relatório(s) de visita “in loco”, se for o caso; b 

 

2.5.3. Não deve ser incluído documento em duplicidade. 

 

2.6. Fase Interna (PARCEIRO)  

 

2.6.1. Qualquer que seja o valor do dano ao erário federal identificado, o PARCEIRO deverá 

instaurar a TCE e encaminhá-la a FINEP, se for o caso. 

 

2.6.2. Após instaurada a TCE, o PARCEIRO deverá dar imediato conhecimento do ato à FINEP, 

encaminhando cópia do documento de instauração para o e-mail: cp_cptce@finep.gov.br;  

 

2.6.3. A partir da data da instauração da TCE, será contado o prazo de até 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos para encaminhamento do processo à FINEP. Caso o PARCEIRO não consiga cumprir o 

prazo estabelecido, deve solicitar, de imediato e com a devida fundamentação, prorrogação do 

prazo à Finep.  

 

2.6.4 A fase interna da TCE é concluída no PARCEIRO com a elaboração do Relatório do Tomador 

de Contas e da Matriz de Responsabilização, cujos modelos disponibilizados pela Finep são de 

utilização obrigatória, sem prejuízo das adaptações que os PARCEIROS julgarem necessárias. 

 

2.6.5.  Na fase interna da TCE, deve-se garantir aos envolvidos o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

 

2.8.2.2.  Caso seja apresentada documentação referente a regularização da prestação de contas 

em prazo intempestivo ou recolhimento integral do débito imputado ou ainda fatos novos que 

resulte em modificação do dano e de responsáveis arrolados na TCE, após o envio do processo à 

FINEP, o PARCEIRO deverá imediatamente comunicar tais fatos à FINEP.  

 

 

2.9. Arquivamento  
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2.9.1. Serão arquivadas as TCE instauradas quando for:  

I) comprovado o recolhimento integral do débito junto ao PARCEIRO;   

II) constatada a não ocorrência do dano imputado aos responsáveis;  

 

 

2.10. Disposições Gerais  

 

2.10.1. Nos casos omissos e nas exceções, o Parceiro deverá utilizar por analogia as regras 

previstas na relação de normas elencadas no Capítulo 3 deste Manual ou formalizar o caso para 

posicionamento da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial – CPTCE da FINEP.  
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