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Nesta reunião estiveram presentes o Sr. Antonio Leonel da Silva Cunha, Subsecretário de 

Assuntos Administrativos do MEC - SAA, Hugo Marcus Silva Teixeirense, Coordenador Geral de 

Licitações, Compras e Contratos, Flavio Coordenador de Ti do MEC. 

A SAA fez apresentação do Planejamento Estratégico de Otimização do Gasto Público, 

disponível no portal do FORPLAD. O propósito foi apresentar um panorama das compras do 

governo federal e propor, inicialmente, a aquisição de bens de TI de forma conjunta. 

Posteriormente, evoluir para outros itens, tais como: locação de veículos, serviços de limpeza e 

conservação, eventos, serviços de postagens de encomendas, dentre outros. 

Após, a Prof. Nidia colocou que o tema de compras compartilhadas foi discutido no último 

FORPLAD e chegou-se à conclusão de que existe a possibilidade, devendo ser bem avaliada e 

que um dos itens seriam livros digitais, por exemplo, que não requerem muita logística na 

entrega. Colocou também sobre a intenção de realizar um seminário com os Diretores de 

compras das universidades e este seria um tema bem propício.  

Após a primeira rodada de perguntas, Leonel esclareceu que algumas compras compartilhadas 

realizadas anteriormente foram bem sucedidas e outras não. A proposta é construir juntos o 

processo a partir dos itens bem sucedidos.  

Hugo esclareceu que os dados a respeito das aquisições foram extraídos na SLTI. A questão da 

falta de planejamento foi a partir de constatações do TCU e análise destes dados. A questão da 

viabilidade de itens são baseados em estudos, considerando por exemplo a questão da 

entrega. A proposta é que a adesão seja feita na origem e não posterior, até por limitações 

legais. Com relação ao tempo, a SAA trabalha com indicadores sendo que o tempo da licitação 

passou de  137 para 76 dias. A meta é 60 dias. 

Flávio colocou que foi realizado pregão para aquisição de bens de TI para atendimento de 

várias secretarias para atender a municípios e as empresas fornecedoras não apresentaram 

dificuldades na entrega. Quanto ao tempo, o espaço maior deve ser dedicado na especificação 

do processo. Uma dificuldade é a obtenção de orçamentos. Durante o pregão, após a fase de 

lances é feita a homologação das máquinas propostas, com a execução de vários testes. Hoje a 

parte de especificação, em caso de novo processo, as especificações estariam praticamente 

prontas.  

Após uma nova rodada de sete questões apresentadas pelos Pró-reitores, o Sr. Leonel avaliou 

que se conseguisse comprar tudo compartilhado seria o ideal, mas não é possível. Então a 

proposta é definir em conjunto com o FORPLAD o que é possível. Vai conversar com os 

Institutos que já possuem ata de equipamento de energia solar e repassar a experiência para 

as universidades. Está propondo a realização de processo de TI, mas está aberto para receber 

sugestões do fórum. Após a definição dos itens a serem adquiridos conjuntamente, vai 

intermediar a aquisição por um projeto ministerial e vai levar a questão da disponibilidade 

orçamentária para a SESU, SETEC e Secretaria Executiva. 



Hugo disse que já fez algumas visitas ao Ministério de Minas e Energia e está acompanhando a 

realização de aquisição dos painéis fotovoltaicos. Posteriormente poderá ser repassado o 

resultado. O custo da realização do processo de licitação foi definido de acordo com as fontes 

disponíveis o slide da apresentação. Com relação a comunicação, utiliza email para as IFES. 

Leonel que definir em conjunto a melhor forma de trabalho e comunicação. A sugestão do 

Fábio é que a comunicação seja feita via FORPLAD. Flávio propôs encaminhar a informação das 

fases que o processo se encontra por email. 

Hugo disse que hoje o MEC tem equipe preparada para a questão da judicialização. Não tem 

concedido repactuação nas atas, mesmo com a alta do dólar. Os órgãos de controle têm 

acompanhado a licitação mesmo antes de ir para a praça. Com relação a análise dos balanços, 

já tem sido feito. Quanto a proposta do José Alberto, a MEC está avaliando a situação. 

Leonel vai encaminhar estudo da FGV sobre compras compartilhadas para conhecimento. 

A Profa. Nídia parabenizou a SAA pela iniciativa e colocou o fórum com disposição de trabalhar 

no assunto de compras compartilhadas. Agradeceu a presença da SAA e deu continuidade aos 

trabalhos, nos seguintes itens: 

1 – Reunião dos diretores de compras, em Brasília, logo após o carnaval. As Regionais deverão 

efetuar levantamento de pauta, até a primeira quinzena de dezembro, para a realização do 

evento. 

2 – Quanto a proposta de adesão a compra compartilhada de TI feita pela SAA, a plenária 

decidiu por aderir à iniciativa. 

3 – Lino apresentou relato sobre a elaboração do Manual de Fiscalização e Gestão de 

Contratos, dizendo que embora os contratos possuam especificidades, seguem legislação 

específica, o que possibilita a elaboração de manual padrão. Está em fase final de elaboração e 

será disponibilizado, em 30 dias, para a sugestão de todos. A meta é lançar o Manual no 

próximo Forplad. 

4 – Será reaberto o questionário sobre terceirização para que as demais IFES possam 

preenche-lo, considerando que somente 17 responderam. O questionário estará disponível 

para preenchimento até 30 de dezembro de 2015. A Comissão solicita às Regionais do Forplad 

que auxiliem incentivando e acompanhando  de modo que tenhamos o quadro da 

terceirização no ano de 2014 para o próximo Forplad. 

5 – O Tiago elaborou questionário sobre Contabilidade e Bens Imóveis. A UFC irá, junto com o 

Tiago, revisar este questionário para posterior aplicação. 

A reunião foi encerrada às 19:05 minutos 
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