
Reunião temática da Comissão de Administração 

 

1) Relatos sobre o evento de compras e contratos que ocorrerá em São Paulo (13 a 15 de 

junho de 2018): proposta de, além das palestras, trabalho conjunto entre as equipes 

das instituições. Cada Universidade terá direito a enviar quatro pessoas. As regionais 

foram cientificadas da importância do evento e das suas características. 

2) Relatos sobre modelo de compras compartilhadas: proposta do Ministério do 

Planejamento com foco na aquisição de serviços (segurança, limpeza e apoio). Serão 

feitos pilotos em Brasília e Minas Gerais para contratação de serviços de segurança. 

Esses pilotos serão um teste para analisar a viabilidade de realização da proposta de 

compra compartilhada. A comissão ressaltou que foram apresentados para o Ministério 

Planejamento os possíveis problemas com o modelo de compras, incluindo, exclusão de 

empresas menores, gestão da ata, diferenças de realidade entre estados e dentro dos 

estados etc. O assunto foi debatido dentro da comissão, sendo que foi proposto o 

seguinte encaminhamento: será enviado para o Pleno do FORPLAD proposta de envio 

para Andifes de documento indicando quais as limitações das IFES para realização do 

referido projeto, incluindo a aceleração dos prazos pelo MEC e MPDG e a ausência de 

maiores discussões acerca dos impactos dessa compras na gestão dos orçamentos das 

IFES, bem como sobre a segurança jurídica dessas contratações.  

3) Relatos sobre gestão de créditos: está parado no MPDG, haja vista questões 

operacionais internas no ministério.  

4) Relatos sobre gestão de custos: foi realizada reunião com STN sobre sistemas. Foram 

enviados para o SIORG questões sobre o sistema e suas limitações. As questões foram 

apresentadas para comissão, incluindo as respostas enviadas.  

5) Demais deliberações: 

a) Encaminhamento de proposta ao pleno do FORPLAD solicitando envio de 

documento à Andifes sobre compras compartilhadas (ajudantes Lucilia UNB, 

Dulce UFBA): será enviado para o Pleno do FORPLAD proposta de envio para Andifes 

de documento indicando quais as limitações das IFES para realização do referido 

projeto, incluindo a aceleração dos prazos pelo MEC e MPOG e a ausência de 

maiores discussões acerca dos impactos dessa compras na gestão dos orçamentos 

das IFES, bem como sobre a segurança jurídica dessas contratações.  

b) Encaminhamento de proposta ao pleno do FORPLAD solicitando envio de 

documento à Andifes sobre questões relacionadas a ingerência constante na 

administração das Universidades (ajudantes Sandroney, Vagner UNILA): as 

limitações impostas pelo sistema SIORG acabam por atingir diretamente o poder de 

gerenciamento interno das IFES.  

c) Voluntários para estudo do sistema PGC: Ulisses da UNIRIO, Lucília UNB. A 

comissão de administração também fará parte do estudo. 

d) Preparação de lista de questões para Andréia Ache responder no congresso de 

compras e contratos: será disponibilizado espaço no Google Docs – até amanhã - 

para que todos coloquem suas perguntas sobre o PGC, assim poderão ser 

compiladas questões para serem enviadas para Andréa Ache. A comissão solicita 

que todos façam suas questões até terça-feira, dessa forma será poderão ser 

repassadas para resposta.  


