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Estudos Internos

Acórdão nº 2.622/2015

IN nº 5, de 2017 

Sistema de 
Planejamento e 
Gerenciamento 
de Contratações

Contexto

Necessidade de 
estabelecer 
instrumentos de 
governança do Sisg

Recomendações reforçam os 
estudos internos:
 Documento que 

materialize o plano de 
aquisições;

 Aprovado pela alta 
administração;

 Divulgação na internet;
 Acompanhamento da 

execução;

 Reestrutura o modelo 
de contratação de 
serviço.

 Instrumentaliza a fase 
de planejamento. 



Objetivos

Consolida os Planos Anuais de Contratação dos órgãos e 
entidades do Sisg – construção de uma cultura de planejamento

Induzir melhorias em governança e gestão das 
contratações – maximização dos resultados institucionais*

Visão gerencial das compras do governo federal – análise 
qualitativa e quantitativa 



Ganhos

 Fortalecimento do 
planejamento

Articulação com o 
planejamento 
estratégico do 
órgão ou entidade

Vinculação da 
perspectiva 
orçamentária 
com o 
planejamento das 
contratações 

Ampliação das
possibilidades de
contratações
conjuntas

 Sinalização para o 
mercado fornecedor

 Transparência e 
controle com a 
publicação dos 
Planos na internet

Consolidação de 
um calendário de 
execução das 
contratações



Plano Anual de Contratações

O que é?
 Conjunto de todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou

prorrogar para o exercício financeiro subsequente, inclusive as renovações.

Escopo
 Bens, serviços, obras e soluções de TIC.

Requisitos do Sistema 
 Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG);
 Itens do CATMAT/CATSER.

Estrutura
 Informações (conteúdo por item);



Como acessar?

Portal
 pgc.planejamento.gov.br

Perfis
 Unidade de Compras (PAC-UNCOMP)
 Autoridade competente (PAC-AUTOR)

SIASG (HOD)
 Sim – solicite ao cadastrador parcial do seu órgão/entidade sua habitação
 Não - solicite ao cadastrador parcial seu registro no SIASG com habilitação do

perfil do PGC



Setor Requisitante

Versão 
simplificada

I- o tipo de item, o respectivo código;
II- a unidade de fornecimento do item;
III- quantidade a ser adquirida ou 
contratada;
IV- descrição sucinta do objeto;
V- justificativa para a aquisição ou 
contratação;
VI- estimativa preliminar do valor;
VII- o grau de prioridade da compra ou 
contratação;
VIII- a data desejada para a compra ou 
contratação; 
IX- se há vinculação ou dependência com a 
contratação de outro item para sua 
execução.



Setor de Licitações

Analisa as 
demandas

Diligências necessárias para:
I - agregação, sempre que possível, de 
demandas referentes a objetos de mesma 
natureza;
II - adequação e consolidação do PAC; 
III - construção do calendário de licitação.



Setor 
requisitante

Informa a demanda 

Setor de

licitações

• Agregação das 
demandas - Plano 
Anual de 
Contratações.

• Envia as demandas 
consolidadas à 
autoridade 
máxima.

Autoridade 
máxima

• Analisa os itens a 
ser contratado ou 
adquirido .

• Aprova, reprova, 
devolve para 
redimensionar e 
enviar ao MP.

Publicação 
do Plano

• Divulgação 
simplificada no Portal 
dos órgãos e 
entidades a versão 
enviada ao MP.

• Abril e quando 
redimensionado 
(nova versão).

Processo de elaboração

Reavaliação 
do Plano

• Adequação à 
proposta 
orçamentária, na 
quinzena posterior à 
aprovação da LDO.

• Atualização e 
complementação de 
itens – durante a 
execução.



Cronograma de elaboração

Jan

2º Período de 
redimensionamento
De 16 a 30 de novembro

DezAbr

Período de aprovação e 
envio ao MP
Até 30 de abril

1º Período de 
redimensionamento
De 1º a 30 de setembro

Envio pelas áreas 
requisitante
1º de janeiro a 1º de abril

Set Nov

Período de consolidação
1º de janeiro a 15 de abril



Atualização do PAC - execução

Art. 11. Durante a sua execução, o PAC poderá ser alterado mediante aprovação da
autoridade máxima, ou a quem esta delegar, e posterior envio ao Ministério da
Economia, por meio do Sistema PGC.

§ 1º O redimensionamento ou exclusão de itens do PAC somente poderão ser realizados
mediante justificativa dos fatos que ensejaram a mudança da necessidade da
contratação.

§ 2º A inclusão de novos itens somente poderá ser realizada, mediante justificativa,
quando não for possível prever, total ou parcialmente, a necessidade da contratação,
quando da elaboração do PAC.



Compatibilização da demanda

SETOR DE LICITAÇÕES

 Deverá observar se as demandas a ele encaminhadas constam da listagem do Plano
vigente.

 Se não estiverem no PAC ensejarão a sua revisão, observando-se o disposto no art. 11.

 As demandas constantes do PAC deverão ser encaminhadas ao setor de licitações com
a antecedência necessária para o cumprimento da data estimada no inciso VIII do art.
5º, acompanhadas da devida instrução processual, de que trata a Instrução Normativa
nº 5, de 26 de maio de 2017, e da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de
2014, e normativos que venham a substituí-las.



Sistema PGC - Login



Sistema PGC – Área inicial



Sistema PGC – Página inicial



Sistema PGC – Página inicial



Sistema PGC – Gerenciar grupo



Sistema PGC – Envio para análise



Sistema PGC – Autoridade



Sistema PGC – Autoridade



Sistema PGC – Situações de cada item



Ajuda?
Perguntas e respostas

• Portal de Compras do Governo Federal

Manual do Sistema PGC

• Portal de Compras do Governo Federal

Central IT – 0800 978 9001

• Dúvidas sobre o sistema

cgnor.seges@planejamento.gov.br

• Legislação



Plano Anual de Contratações
e Sistema PGC
Instrução Normativa nº 1, de 29 de março de 2018

Portal: comprasgovernamentais.gov.br

andrea.ache@planejamento.gov.br


