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Ata nº 10/2018/CPCo 

 

Aos 05 dias do mês de setembro de 2018, no horário das 15h13min, na Sala 302 do 3º andar, do 1 
Bloco L, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na 2 
Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-se a X sessão 3 
ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente convocada 4 
pela professora Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a 5 
presença dos seguintes membros:; Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de 6 
Administração (ProAd); Juliana dos Santos Souza, representante suplente do Centro de Ciências 7 
Naturais e Humanas (CCNH); e Alexandre Matias dos Santos, representante suplente da Assessoria 8 
de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC).Ausências Justificadas: Priscila Carvalho 9 
Dalviasom, representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) e Itana Stiubiener, 10 
representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Participantes: Não 11 
houve. Apoio administrativo: Fabiana Vallini, secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo 12 
quórum legal, professora Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de 13 
informes: 1) Professora Sônia cita que na sessão anterior foi levantada dúvida referente a clausula 4ª, 14 
do item 4.6 do Termo de Colaboração Técnico Científico nº 24/2016, na qual o encaminhamento foi 15 
enviar e-mail para consulta. E após os esclarecimentos foi aprovada ad referendum a criação da 16 
rubrica para diárias. Ordem do Dia: 1. Ata da X sessão ordinária de 2018, realizada em 15 de 17 
agosto de 2018. Encaminha-se para a votação. Aprovada com alterações. 2. Análise da revogação da 18 
Resolução ConsUni nº157, 10 de setembro de 2015, que estabelece a composição da Comissão 19 
Permanente de Convênios(CPCo), para inclusão da Agência de Inovação como um dos membros da 20 
Comissão- retorno da Secretaria-Geral quanto a obrigatoriedade de representatividade nas 21 
Comissões 70/15/15; e proposição de uma nova Resolução.   Professora Sônia lê a resposta da 22 
consulta realizada à Secretaria-Geral explicando que a consulta foi realizada em decorrência da 23 
proposta de alteração da composição da CPCo. Diante dos esclarecimentos da Secretaria-Geral, 24 
professora Sônia abre para discussão sobre a minuta da proposta de alteração da Resolução ConsUni 25 
nº 157. Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. A proposta será encaminhada para o 26 
Conselho Universitário (ConsUni). 3. Homologação do Parecer nº 31, de 27 de agosto de 2018, 27 
referente à aprovação, ad referendum, do Termo Aditivo n° 01 ao TCTC nº 02/2017, coordenador 28 
Prof. Erick Dario Léon Bueno de Camargo, conforme documentação disponível no processo nº 29 
23006.002407/2016-92.   Professora Sônia comunica que o motivo do ad referendum foi prazo, pois 30 
o termo aditivo deveria ser publicado no Diário Oficial antes do dia dezessete de setembro. 31 
Alexandre destaca que como se trata de um termo tripartite se faz necessário à assinatura das três 32 
partes envolvidas antes do encaminhamento para publicação e em decorrência dessa tramitação não 33 
teriam como aguardar até a sessão da CPCo. Professora Sônia esclarece que a solicitação aprovada 34 
no aditivo foi à continuação do pagamento de bolsa ao requerente e que a solicitação foi aprovada 35 
anteriormente pelo Conselho de Centro. Encaminha-se para votação. Aprovado por 36 
unanimidade.Expediente: 4 - Continuação da análise da Resolução CPCo nº 03 que trata da 37 
Implantação de Procedimento Simplificado denominado Ajuste Individualizado para Gestão 38 
Administrativa Financeira (CPCo). Professora Sônia informa que a Sara encaminhou sugestão para 39 
este item da pauta e ao verificar o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a 40 
política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a princípio 41 
considerou os valores altos. Professora Juliana questiona o que seriam esses valores altos. Sara 42 
esclarece que a princípio a CPCo considerou valores em torno de cem mil reais e neste Decreto o 43 
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valor de autonomia é de um milhão de reais. Professora Juliana cita que tratando-se de projetos de 44 
pesquisa este não é um valor tão alto. Sara concorda destacando que se o projeto envolver bolsas, 45 
aquisição de equipamentos pode inclusive ultrapassar. Diz que cogitou inicialmente estipular um 46 
valor médio do que foi formalizado até o momento, mas considerou que talvez ocasionasse uma 47 
distorção tanto para maior quanto para menor. Professora Sônia concorda, citando que há muita 48 
divergência de valores nos exemplos apresentados pela ACIC. Sara continua dizendo que diante 49 
disso resolveu buscar normativas que pudessem servir como referência para definição desse valor. 50 
Considerou a Lei 8.666/93, mas os valores para dispensa são muito baixos em torno de cento e 51 
setenta e seis mil reais. Em consultas as outras modalidades citadas na referida Lei os valores para 52 
convite é cento e setenta e seis mil e para tomada de preço com a atualização deste ano, passou para 53 
um milhão e quatrocentos mil reais. Destaca ainda, que a princípio considerou o valor de um milhão 54 
de reais alto, pois ao pensar em algo que pode ser dispensado de análise de jurídica pensamos em 55 
algo rotineiro que não envolve riscos e quando envolve um milhão consideramos que envolve um 56 
risco um pouco maior. Professora Juliana destaca que depende do contexto deste um milhão de reais. 57 
Citando como exemplo uma parceria que envolve aquisição de equipamentos, um equipamento que 58 
custe trezentos mil dólares o valor de um milhão já foi contemplado. Acredita que pode ser 59 
estipulado um teto, mas não considerar apenas o valor como critério de avaliação. Sara cita que a 60 
analise é um conjunto do que é considerado matéria idêntica associado ao limite de valor. Professora 61 
Sônia cita que o que está sendo abordado é a revisão da Resolução CPCo nº 3 e ao ler o documento o 62 
que entendeu foi que ao ser proposta essa Resolução foi solicitado parecer a Procuradoria Jurídica e 63 
foi detectado que não temos seguido estritamente o que está estabelecido no parecer. Sara recorda 64 
que no relato feito pela Vanessa houve uma primeira Resolução na qual foi atendida a recomendação 65 
da Procuradoria, e na época a CPCo  definiu como pequeno valor o limite previsto no Decreto 66 
8.24/14, que dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de 67 
apoio, na qual há dispensa licitação para valores até cem mil reais. Porém, à medida que foram 68 
chegando os documentos, conforme relatos das atas seguintes verificou-se que esse valor de cem mil 69 
reais era muito pequeno, não atendendo e não permitindo a celeridade necessária. E ao invés de 70 
identificar um novo valor optou-se por suprimir o artigo que citava o valor e após essa supressão 71 
foram formalizados Ajustes de valores bem distintos. Porém, essa alteração não passou por análise 72 
jurídica e não temos o aval para prosseguir desta maneira.  Professora Sonia diz que a proposta é a 73 
emissão de uma nova Resolução onde defina qual seria o pequeno valor considerado e o que é 74 
matéria recorrente e idêntica. Diz que referente ao valor é possível definir e inclusive de acordo com 75 
sugestões dos membros colocarem uma forma de correção deste valor, porém matérias idênticas e 76 
recorrentes é complicado diante a diversidade de parcerias. Sara diz que pode haver um consenso da 77 
Comissão sem estar expresso na Resolução. Professora Sônia concorda dizendo que podem elaborar 78 
uma recomendação interna para a classificação dos objetos de matéria idêntica, considerando que é 79 
possível identificar similaridade razoável sem a necessidade de especificar na Resolução quais 80 
seriam esses casos similares. Alexandre concorda dizendo que seriam analisados caso a caso. Sara 81 
cita que neste documento interno podem-se colocar alguns exemplos e o que não se enquadrar, mas 82 
estiver próximo a CPCo analisa e decide e o que não se enquadrar encaminham para análise jurídica. 83 
Professora Sônia questiona se o Decreto sugerido como referência é revisado em tempos em tempos 84 
para atualização de valores. Sara se dispões a fazer essa verificação, pois nesse caso não a 85 
necessidade de prever a correção. Professora Sônia sugere que se elabore uma minuta, para trazer o 86 
documento para a Ordem do Dia, destacando que a Vanessa não estará presente na próxima sessão 87 
por estar em férias. Sara questiona se esse documento precisa da aprovação do ConsUni. Professora 88 
Sônia esclarece que não, pois trata-se de Resolução interna da Comissão. Sara diz que poderiam 89 
encaminhar a minuta para análise da Procuradoria antes da aprovação. Decidem então elaborar uma 90 
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minuta para enviar para análise jurídica e após o retorno incluir na pauta da CPCo. 5 – Análise da 91 
Resolução ConsUni nº 159, de 26 de outubro de 2015, e definição de termo, conforme previsto no 92 
normativo. Professora Sônia inicia dizendo que considera que a sugestão encaminhada pela Sara 93 
contempla tudo o que foi discutido anteriormente e faz a leitura do documento encaminhado aos 94 
membros que sugere que para a definição de agência de fomento seja considerada a definição 95 
proposta na Lei 10.973/04 complementada pela descrição de agentes de desenvolvimento 96 
apresentada pela Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep). Lê a sugestão da ProEC na qual 97 
houve a recomendação que somente agências que recebem verbas diretamente do orçamento da 98 
União seriam isentas da cobrança da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI). Professora Sônia 99 
recorda que na discussão da reunião anterior foi mencionado que os convênios que envolvem 100 
parcerias com prefeituras e Estado é feita a cobrança da TRI. Professora Sônia faz a leitura da 101 
proposta de definição para agência de fomento e após a leitura cita que analisando a definição as 102 
Prefeituras e o Estado não se enquadram como agências de fomento. Sara concorda esclarecendo que 103 
na discussão anterior a Vanessa comentou que quando o convênio é firmado com outros órgãos do 104 
Governo Federal não é realizada a cobraça, pois há apenas a descentralização do valor e não por 105 
entender que trata-se de uma agência de fomento. Porém, em parcerias que não há a descentralização 106 
do orçamento é efetuada a cobrança. Professora Juliana cita que a Fundação de Amparo à Pesquisa 107 
do Estado de São Paulo (FAPESP) tem linhas de fomento que envolvem convênios como os Projeto 108 
PIPE-FAPESP e até mesmo convênios internacionais. Professora Sônia lembra que para esses casos 109 
com FAPESP já tem a cobrança da RTI. Professora Juliana diz que com a cobrança RTI cobrar a TRI 110 
fica estranho e diz que concorda com a primeira proposta que cita a não incidência de TRI quando as 111 
instituições fossem consideradas agências de fomento. Alertando para a questão burocrática, na qual 112 
a CPCo cria normativa para realizara cobrança da TRI, mas se a norma não estiver alinhada com a 113 
agência que está financiando acaba por impedir a parceria. Professora Sônia questiona como 114 
contemplar as agências de fomento internacionais. Sara diz que na proposta está ampla a definição e 115 
contempla as agências internacionais. Diz que na sua  proposta é manter a relação sempre atualizada 116 
das agências fazendo novas inclusões quando necessário.  Encaminha-se em manter no expediente 117 
para elaboração de uma minuta de Resolução CPCo. E após análise se houver consenso promover 118 
para a Ordem do Dia da próxima sessão. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 16h02, da qual, 119 
para constar, eu, Fabiana Vallini, secretária executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após 120 
aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 121 
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