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O 1º Encontro dos Pró-reitores da Regional Nordeste de 2019 foi realizado na 

Universidade Federal do Piaui -UFPI, concomitante ao Encontro de Gestores 

de Compras do Nordeste, conforme encaminhamento realizado no 2° Encontro 



realizado na Universidade Federal do Maranhão, em São Luiz, no período de 8 

a 9 de novembro, no qual foi realizado também, o Encontro dos Gestores de 

Convênios do Nordeste. 

O Encontro dos Gestores de Compras foi realizado no período de 19 a 21 

novembro, cuja abertura se deu com a presença do Magnífico Reitor da UFPI, 

Professor José Arimatéia, da Vice-reitora Professora Nadir do Nascimento, dos 

Pró-reitores de Planejamento André Macedo e de Administração Lucas Lopes 

e do Coordenador dos Pró-reitores de Planejamento e Administração do 

Nordeste Sr. Franklin Matos. A palestra de abertura foi proferida pelo Prof. 

Márcio Mota, Diretor de Centralização e Padronização de Contratações do TCU, 

o qual abordou os seguintes temas: Estudos preliminares nas Contratações 

Públicas e Instrumento de Medição de Resultado –IMR de acordo com a nova 

IN 05/07. A tarde, foi formada uma mesa redonda sobre Práticas e 

Dificuldades Aplicadas a Pregões Compartilhados, que contou com as 

seguintes participações: Layzianna Maria Santos Lima - UFPI, Henrique Alves 

do Monte - UFPE, Franklin Matos Chagas - UFS e Marcos Antônio Barbosa de 

Lima – UFC. Por fim, foi realizado o planejamento de compras compartilhadas 

do Nordeste, no qual restou definido as seguintes licitações: 

1)     Material expediente: UFPI, UFAL, UFS. Coordenação da UFPI 

2)     Consumo/periférico de informática: UFPE, UFRPE, UFCA, UFC. 

Coordenação UFPE 

3)     Aquisição de Livros: UFERSA, UFRN, UFCA. Coordenação UFERSA 

4)     Gerenciamento de frota: UFAL, UFSB, UNILAB. Não foi definido 

coordenador 

5)     Seguro de estudante: UFRPE, UFS, Coordenação UFRPE 

6)     Aquisição de reagentes: UFC, UNILAB. Coordenação UFC 

7)     Aquisição de mobiliário: UFRB, UFMA. Coordenação UFRB 

 



Foi discutida a dinâmica das contratações e elaborada a proposta da criação 

de um Protocolo de Intenções a ser celebrado entres as IFES do Nordeste, que 

ficou de ser encaminhado na reunião com Pró-reitores,  terminando assim o 

primeiro dia de trabalho. 

O segundo dia contou com a presença da Professora Andréa Ache 

- Coordenadora Geral de Compras  do Ministério da Economia. Os temas 

tratados foram: Aspectos Práticos e Diretrizes da IN 05/17; Pagamento por 

Fato Gerador;  Considerações sobre o Plano Anual de Contratações e o 

Panorama das Contratações Públicas 2019.   

Dando continuidade ao evento, foi apresentada como boa prática da UFAL, a 

sua experiência em aquisição de produtos da agricultura familiar, pelo gestor 

de compras da aludida instituição, Sr. Victor Luiggy.  

O terceiro dia contou com a palestra do Professor Ronny Charles – Advogado 

da União e conferencista, que tratou dos temas a seguir: Pontos Polêmicos nas 

Licitações Públicas Federais e Formação de Preços: Pesquisa de Preços.  

A tarde, foi realizada reunião entre os Pró-reitores e Gestores de Compras, 

para alinhamento da metodologia a ser aplicada no cumprimento do 

planejamento das compras compartilhadas. Ficou decidido que um grupo de 

Universidades se responsabilizaria pela licitação, planejando, consolidando os 

itens e estabelecendo os prazos. Porém,  apenas uma Universidade 

coordenaria o processo e ficaria responsável pela realização da licitação. Por 

fim, foi declarado encerrado o 1º Encontro de Gestores de Compras do 

Nordeste 2019. 

O quarto e último dia foi um momento dos Pró-reitores de Planejamento e 

administração das IFES do Nordeste. Pela manhã houve apresentação das 

Universidades UNIVASF, UFRN e UFPE sobre a matriz interna de alocação de 

recursos. Na parte da tarde foi possível discutir conjuntura e diretrizes para 

2019 com os Reitores da UFSB, Professora Joana Angélica; da UFPE, Professor 

Anísio Brasileiro e da UFPI, Professor José de Arimatéia. O evento ainda contou 



com a participação do Senador e Presidente da Comissão Mista de Orçamento 

do Congresso Nacional, Exmo. Sr. Marcelo Castro.  

Dando continuidade a reunião, o Coordenador informou que na última reunião 

da regional, na UFMA, foi cogitado a possibilidade de realização das reuniões 

em Brasília, proposta que foi colocada para deliberação e por unanimidade dos 

presentes ficou decidido manter o atual formato, nos campi das universidades 

do Nordeste. Também ficou decidido que a próxima reunião será na UFPE, no 

segundo semestre de 2019, podendo ser feito concomitantemente com um 

Encontro para Gestores de Patrimônio e de Almoxarifado das IFES nordestinas. 

Por fim, foi colocado em discussão a criação de um Protocolo de Intenções das 

compras compartilhadas, cujo instrumento deveria ser assinado pelos Reitores 

das IFES do Nordeste que concordassem em realizar suas compras desta 

forma. Houve divergência entre alguns Pró-reitores que entendem que já 

existe previsão em lei para este procedimento, não carecendo de instrumento 

auxiliar. Outros entenderam que a proposta deveria ser encaminhada tal qual 

foi apresentada. Na falta de convergência entre os membros do Fórum, o 

Coordenador sugeriu levar a discussão para o próximo Encontro, declarando 

encerrado o evento às 20h. 

Fica a gratidão da Regional Nordeste pela brilhante receptividade e impecável 

organização do evento, à coordenação local. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

       
 

  
 
 

 
Franklin Matos    Paula Albuquerque 

Coordenador da Regional Nordeste  Vice Coordenadora da Regional Nordeste 
 


