
Forplad/Andifes	  
Reunião	  Comissão	  de	  Administração	  

UFABC/São	  Bernardo	  
Relatório	  com	  os	  principais	  temas	  e	  decisões	  

	  
Dia	  01/02/2016	  –	  14:00	  às	  19:20	  h	  

	  
Presentes:	  Paulo	  Cezar	  de	  Morais	  Alves	  (UFRA);	  Luis	  Afonso	  Bermudez	  (UnB);	  
Rosilene	  Seabra	  de	  Aguiar	  (UNIFAP);	  Rosilda	  Santana	  dos	  Santos;	  Denise	  Maria	  
Moreira	  Chagas	  Corrêa,	  Tania	  Mara	  Francisco	  (Unifesp),	  Sandroney	  Fochesatto;	  
Jorge	  Luiz	  de	  O.	  Cunha	  	  (UFERSA),	  Nidia	  Majerowicz	  (UFRRJ).	  
	  

1. Informes	  
Novas	  normas	  de	  Contabilidade	  Nacional	  	  -‐	  solicitar	  ao	  Tiago	  e	  Elias	  
informações;	  
Nova	  Lei	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  	  
Proposta:	  promover	  um	  painel	  no	  1o	  Forplad	  de	  2016,	  Pelotas.	  	  
Painel	  aceito	  pela	  Coordenação	  Nacional.	  
Sugestões	  de	  palestrantes	  Presidente	  a	  Fapemig;	  SLTI/MPOG,	  
Analista	  do	  Congresso	  Nacional,	  CGU,	  TCU.	  
O	  que	  o	  legislador	  pensou?	  
	  

2. Planejamento	  das	  ações	  2016	  
2.1. Manual	  de	  gestão	  e	  fiscalização	  de	  contratos	  –	  Será	  lançado	  no	  

1o	  Forplad	  de	  Março	  de	  2016	  em	  Pelotas	  e	  será	  revisado	  no	  3o	  
Forplad	  de	  2016;	  A	  versão	  final	  foi	  trabalhada	  pelo	  Lino	  e	  
Tania	  e	  será	  diagramada	  e	  editada	  na	  Unifesp	  sob	  
responsabilidade	  da	  Tania	  Mara.	  Será	  uma	  publicação	  
eletrônica	  no	  Portal	  do	  Forplad.	  

2.2. Encontro	  de	  gestores	  e	  fiscais	  de	  contratos	  Sul/Sudeste	  –	  Unifesp	  	  -‐	  
Data:	  17	  e	  18	  de	  março	  de	  2016	  
No	  máximo	  3	  por	  instituição	  	  
Tania	  vai	  enviar	  programação	  e	  horários;	  
Local	  Unifesp/São	  Paulo	  
Solicitar	  ao	  Tomás	  para	  abrir	  inscrições	  no	  Portal	  do	  Forplad.	  
	  

2.3. Terceirização	  
Preenchimento	  do	  formulário	  eletrônico	  –	  dificuldades	  quanto	  ao	  
preenchimento	  do	  formulário	  2014	  pelas	  IFES.	  
Para	  2015,	  acrescentar	  mais	  uma	  coluna	  na	  planilha	  –	  valor	  do	  
contrato	  efetivamente	  utilizado;	  
Formulário	  2015	  vai	  abrir	  de	  08	  de	  fevereiro	  a	  30	  de	  março	  de	  
2016.	  
A	  Comissão	  deverá	  monitorar	  semanalmente	  e	  encaminhar	  
informações	  às	  regionais	  com	  as	  	  IFES	  as	  que	  estão	  faltando.	  
Enviar	  a	  planilha	  2014	  ao	  membros	  da	  Comissão	  e	  ter	  como	  prazo	  
para	  análise	  	  01	  de	  março.	  

2.4. Encontro	  de	  diretores	  de	  compras	  ou	  equivalente	  



A	  Comissão	  concluiu	  que,	  nesta	  etapa,	  será	  mais	  produtivo	  realizar	  
encontros	  por	  Regional;	  
Período	  para	  a	  realização	  das	  reuniões	  regionais:	  semana	  de	  16	  a	  
20	  de	  maio	  de	  2016.	  
	  
Pauta	  geral	  do	  Encontro	  de	  Diretores	  de	  Compras	  

Temática:	   Cooperação	   para	   aprimoramento	   dos	   processos	   de	  
compras	  em	  nível	  regional.	  

• Planejamento	  de	  compras;	  
• Banco	  de	  padronização	  de	  materiais	  e	  CATMAT;	  	  
• Compras	  compartilhadas;	  
• Processos	  de	  importação:	  
• Aquisição	  compartilhada	  de	  Livros	  digitais	  e	  sistemas	  de	  

bibliotecas	  on	  line	  em	  nível	  nacional.	  
A	  Regional	  poderá	  trabalhar	  outros	  temas	  de	  pauta,	  relativo	  a	  
compras,	  conforme	  interesse	  e	  necessidade	  
	  
Conversar	  com	  Leonel	  sobre	  a	  padronização:	  número	  cas	  
(químico);	  produtos	  farmacêuticos;	  

	  
3. Compras	  compartilhadas	  (materiais	  e	  serviços	  de	  uso	  comum)	  

3.1	  .	  Seguro	  de	  alunos	  –	  vínculo	  de	  estágio;	  viagens	  técnicas	  e	  de	  campo.	  
UFERSA,	  UFRB	  e	  UFRA	  fazem	  seguro	  de	  todos	  os	  alunos	  de	  graduação	  e	  
pós-‐graduação.	  Seguro	  é	  específico	  –	  responsável	  pelo	  
desenvolvimento	  de	  estudos	  e	  levantamentos	  -‐	  Rosilda	  –	  prazo	  1o	  de	  
junho.	  
3.2.	  	  Livros	  digitais	  e	  sistemas	  de	  bibliotecas	  digitais	  –	  remeter	  para	  
discussão	  das	  Regionais.	  
3.3.	  	  Imprensa	  Nacional	  e	  EBC	  (licitar	  a	  divulgação)	  –	  falar	  com	  a	  
SAA/MEC	  e	  com	  SLTI/MPOG	  negociar	  o	  valor	  diretamente	  com	  as	  
empresas;	  Responsável:	  Coordenação	  da	  Comissão	  de	  Administração	  
para	  redução	  de	  custos.	  
redução	  de	  custos	  EBC	  -‐	  	  inexigibilidade.	  

	  
4. A	  Comissão	  discutiu	  os	  gastos	  de	  custeio	  que	  as	  IFES	  realizam	  ao	  publicar	  

os	  seus	  eventos	  administrativos	  que	  necessitam	  de	  ampla	  divulgação.	  
Será	  que	  tudo	  deve	  mesmo	  ser	  publicado	  na	  Imprensa	  Oficial?	  O	  que	  é	  
necessário	  e	  obrigatório	  ser	  publicado,	  em	  nível	  nacional,	  na	  visão	  da	  Lei	  
e	  do	  Forplad?	  

Denise	  (UFCE)	  –	  responsável	  por	  um	  estudo	  preliminar	  para	  
orientar	  os	  desdobramentos	  da	  questão	  no	  Forplad–	  prazo	  2o	  
Forplad	  de	  2016.	  

	  
	  

	  
Dia	  02/02/2016	  -‐	  9:15	  às	  12:05	  h	  

	  
Presentes:	  Paulo	  Cezar	  de	  Morais	  Alves	  (UFRA);	  Luis	  Afonso	  Bermudez	  (UnB);	  
Rosilene	  Seabra	  de	  Aguiar	  (UNIFAP);	  Rosilda	  Santana	  dos	  Santos;	  Denise	  Maria	  



Moreira	  Chagas	  Corrêa,	  Tania	  Mara	  Francisco	  (Unifesp),	  Sandroney	  Fochesatto;	  
Jorge	  Luiz	  de	  O.	  Cunha	  	  (UFERSA),	  Nidia	  Majerowicz	  (UFRRJ).	  

	  
• O	  Encontro	  de	  Dirigentes	  de	  Compras	  voltou	  a	   ser	  discutido	  pela	  

Comissão	  de	  Administração	  
• A	   idéia	   força	   do	   encontro	   de	   Dirigentes	   de	   Compras	   será	  

“Cooperação	   para	   aprimoramento	   dos	   processos	   de	   compras	   em	  
nível	  regional”.	  

• Organização	  da	  Reunião	  de	  Diretores	  de	  compras	  ou	  equivalente	  
Responsáveis	   em	   nível	   regional	   que	   deverão	   atuar	   em	   conjunto	   com	   as	  
Coordenações	  Regionais	  

Regional	  Norte	  	  -‐	  Paulo	  Cesar	  (UFRA)	  e	  Rosilene	  (UNIFAP)	  	  
Centro	  Oeste	  -‐	  Bermudez	  	  (UnB)	  
Nordeste	  –	  Denise	  (UFCE)	  e	  Rosilda	  (UFRB)	  
Sul	  –	  Sandroney	  	  (UFTPR)	  
Sudeste	  –	  Nidia	  (UFRRJ)	  e	  Tania	  (UNIFESP)	  
	  

1. Decreto	  de	  redução	  de	  custeio	  8540/2015	  
Energia	  –	  simec	  (investimentos	  federais)	  	  
Telefonia	  
Terceirização	  –	  troca	  de	  vigilância	  por	  porteiro.	  
Solicitar	  ao	  MPOG	  os	  dados	  consolidados	  sobre	  o	  levantamento	  de	  15	  
de	  janeiro.	  
Como	  reduzir	  custeio	  em	  plena	  expansão?	  

2. Compras	  diretas	  de	  passagem	  
Há	  economia	  sim;	  
Contradições	  entre	  o	   cotado	  e	  as	  promoções.	  Não	  está	  no	   contrato	  a	  
promoção;	  menor	  tarifa	  do	  trecho.	  
As	  companhias	  tem	  que	  manter	  o	  preço	  cotado	  por	  72	  h.	  
Datas	  de	  pagamento	  dos	  cartões	  .	  E	  se	  não	  tiver	  financeiro?	  
Agumas	  que	  já	  adotaram	  as	  Compras	  Diretas	  de	  Passagens	  apropriam	  
dia	  29	  de	  cada	  mês.	  

3. Curso	  de	  avaliação	  e	  contabilidade	  e	  bens	  imóveis	  
Regional	  nordeste	  ofereceu	  este	  curso	  em	  2014;	  
Rosilda	   iria	  negociar	  o	  curso	  para	  as	  outras	  regionais	  para	   fevereiro,	  
mas	  não	  houve	  manifestação	  de	  interesse.	  
Divulgar	  nas	  regionais	  e	  verificar	  se	  existe	  interesse;	  
Uma	  turma	  por	  regional;	  
Capacitar	  dois	  servidores	  por	  instituição.	  
Curso	  muito	  relevante.	  
O	  tema	  é	  uma	  pendência	  junto	  a	  CGU.	  
	  

Às	   12:05	   minutos	   do	   dia	   02	   de	   fevereiro	   de	   2015	   a	   reunião	   da	   Comissão	   foi	  
encerrada	  e	  as	  principais	  decisões	  tomadas	  encontram-‐se	  resumidas	  no	  presente	  
relatório.	  

	  
Nidia	  Majerowicz/UFRRJ	  

Coordenadora	  da	  Comissão	  de	  Administração	  
10/02/2016	  


