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Prezados Senhores (as)  

A Secretaria de Gestão e Planeamento do novo Ministério da Economia divulgou, NOVAS 
ORIENTAÇÕES sobre as modificações quanto ao Planejamento das Contratações e Renovações de 
Contratos de 2020 feitas com base no Sistema PGC (Sistema de Planeamento e Gerenciamento das 
Contratações). 

TODAS AS NOVAS CONTRATAÇOES E RENOVAÇOES DE CONTRATOS E TODAS AS COMPRAS DE 
2020 DEVERÃO ESTAR NO SISTEMA PGC, QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA INSERÇÃO DAS 
INFORMAÇOES EM 2019. 

Estas modificações já estão valendo: 

MODIFICAÇÕES IMPLEMENTADAS COM A EDIÇÃO DA IN 01/2019: 

A nova IN exclui desta fase de planejamento: 

1. Os Estudos Técnicos Preliminares 
2. O Mapeamento de Riscos 
3. A indicação das Equipes de Planejamento das Contratações. 

A nova IN estabeleceu ainda: 

Os Planos Anuais de Contratação permanecem por UASG. PORÉM, as publicações destes Planos 
se darão no Portal dos ÓRGÃOS aos quais às UASGs estão vinculadas. 

Passam a ser 3 (três) o número de momentos para que as UASGs possam modificar seus PACs, 
no ano de sua elaboração, para inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens. 

Além dos períodos de 1° a 30 de setembro e de 16 a 30 de novembro do ano de elaboração do 
PAC, a nova IN 01/2019 incluiu a quinzena posterior à aprovação da Lei Orçamentária Anual, para 
adequação dos PAC ao orçamento devidamente aprovado para o exercício. 

Assim, em 2019, os PACs das Unidades da UFMG para as contratações, compras e renovações de 
contratos de 2020, poderão sofrer alterações: 

a) de 1° a 30 de setembro de 2019 
b) de 16 a 30 de novembro de 2019 
c) e na quinzena posterior à aprovação da LOA de 2020. 

 

Além das alterações acima, foram feitas as alterações a seguir: 

1 - REDUZIDO para 8 (OITO) campos o preenchimento do PGC. 

2 - O preenchimento continua a ser por item 

3 - A unidade poderá agrupar os itens (mas, todos os OITO campos deverão ser preenchidos) 



4 - Campos de preenchimento obrigatório: 

Ao inserir um item novo, deverão ser preenchidos os seguintes campos: 

 tipo do item, subitem, código do item, descrição, descrição detalhada (obs: ao inserir o código do 
item, a descrição/descrição detalhada será preenchida automaticamente pelo sistema); 
 

 unidade de fornecimento (obs: ao inserir o código do item, a unidade de fomecimento será 
preenchida automaticamente pelo sistema); 
 

 quantidade total; 
 

 valor unitário estimado; 
 

 valor total estimado (obs: ao inserir a quantidade total e o valor unitário estimado este item será 
preenchido automaticamente pelo sistema); 
 

 grau prioridade; 
 

 data estimada; 
 

 unidade responsável. 

5 - NAO há necessidade de preencher os Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos. Nenhum 
campo. 

6 - Criado no sistema o PAC-TIC (Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e 
Comunicações) no PGC. 

Em virtude da criação do perfil PAC-TIC, os setores requisitantes deverão enviar o planejamento de 
Tecnologia de informação ao SETOR COMPETENTE (TIC) - Em resumo: ao adicionar, no PGC, os 
itens/materiais de tecnologia da informação (abaixo) o setor deve selecionar o tipo de item "Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação” e ao final da inserção dos itens deve remeter a lista ao 
SETOR TIC. 

  



 

 

7 - NÃO HÁ necessidade de indicar, em 2019, as equipes de Planejamento para 2020. 

8 Criado o PERFIL REQUISITANTE (Unidades da Escola de Enfermagem já foram cadastradas) 

9 - REQUISITANTE - será o responsável por lançar as demandas, POR ITEM, no sistema PGC, e, POR 
ESTE SISTEMA, enviar para a área de compras de sua UASG. 

1 0 - UASG - Unidade de Administração de Serviços Gerais. - Unidade Administrativa à qual um 
requisitante está vinculado para atendimento de suas demandas de compras, contratações e renovações 
de contratos. Cada UNIDADE da UFMG possui uma UASG específica: Exemplo: Escola de Enfermagem, 
Escola de medicina, DLO, etc. 

1 1 - CADA DIRETOR de Unidade da UFMG, ou VICE-DIRETOR de Gestão das Unidades deverão 
indicar quais profissionais, pessoas, serão responsáveis por preencher o PGC de suas UNIDADES com o 
PERFIL REQUISITANTE de suas respectivas UASGs. Cada Departamento, Laboratório, Setor, Seção e 
etc são ÁREAS REQUISITANTES, e portanto, tiveram profissionais cadastrados no Sistema PGC do 
Governo Federal. 

12 - O PGC será o sistema UNICO do Governo Federal para que todos os REQUISITANTES de todos os 
órgãos de todo o país, lancem suas demandas de compras e renovações de contratos. 

13 - O prazo de preenchimento das áreas requisitantes das UNIDADES da Escola de Enfermagem da 
UFMG FOI PRORROGADO e passou a ser de: 02 de janeiro de 2019 a 15 de abril de 2019. Assim, até 
esta data (15/04/2019) todas as demandas de aquisições, novas contratações e renovações de 
contratos que ocorrerão no ano de 2020 deverão ser cadastradas. Vide abaixo a tabela de prazos: 

Cronograma de elaboração do PAC - Plano anual de contratações da IN 01/2019 - 
SEGES/ME 



Atividade Prazo (ano de elaboração do PAC) 

Envio pelas áreas requisitantes dos itens que 
pretendem contratar ao setor de licitações pelo 

sistema PGC (Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento das Contratações) do Governo Federal Até 15/04 
Consolidação dos itens e cadastramento do Plano pelo 

Setor de licitações pelo PGC Até 10/05 
Aprovação do Plano pela autoridade competente via 

PGC Até 15/05 

Possibilidade de inclusão, exclusão ou 
redimensionamento de itens do Plano visando à sua 

adequação à proposta orçamentária do órgão ou 
entidade ao qual se vincular a UASG De 01/09 a 30/09 e De 16/11 a 30/11 

Adequação do PAC ao orçamento aprovado 15 dias após a aprovação da LOA 
 


