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APRESENTAÇÃO

•Instrumento de governança e gestão das
aquisições;

•Órgão ou entidade informa todas as demandas
de bens e serviços a serem compradas ou
contratadas no exercício subsequente;

•Inclusive prorrogações e renovações contratuais.



APRESENTAÇÃO

•Transparência;

•Substituição da postura reativa nas organizações
por uma postura proativa;

•Convite para pensar nas ações e objetivos
estratégicos estabelecidos para unidade e, a partir
deles planejar quais as aquisições e contratações
poderão auxiliar no seu alcance.



Contexto das 
aquisições na 

UFPA



Tipo da 

compra/contratação

Execução Unidade responsável

Compra ou contratação

internacional

Centralizada no Campus Belém Diretoria de Compras e

Serviços- Coordenadoria de

Compras Internacionais

Contratação de empresas

para execução de Obras,

Concessão de espaço e

Serviços Continuados

Centralizada no Campus Belém Comissão Permanente de

Licitação

Aquisição de bens permanente

(capital)

Centralizada no Campus Belém Diretoria de Compras e

Serviços- Coordenadoria de

Compras Nacionais



Tipo da 

compra/contratação

Execução Unidade responsável

Adesão a ata de registro

de preços de outro órgão

da administração federal

Centralizada no Campus

Belém

O registro da adesão no

sistema SIASG e SIPAC

feito pela Diretoria de

Compras e Serviços.

Inexigibilidade Centralizada no Campus

Belém

Diretoria de Compras e

Serviços- Coordenadoria

de Compras Nacionais.



Tipo da compra/contratação Execução Unidade responsável

Licitação por meio de pregão

eletrônico ou presencial.

Descentralizada Diretoria de Compras e Serviços;

Comissão Permanente de

Licitação;

Instituto de Ciências da Saúde;

Campus de Castanhal;

Campus de Tucuruí.

Aquisição de bens consumo

(custeio) e contratação de

serviço por dispensa de licitação

(cotação eletrônica ou compra

direta).

Descentralizada Institutos, campi, núcleos e

unidades da administração

superior que possuam setor

responsável por aquisições.



Composição da 
demanda



COMPOSIÇÃO DA DEMANDA
Demanda comum

•Bens ou serviços já contratados
pela UFPA cujos pedidos são
feitos através da Agenda de
Compras e/ou Prefeitura do
Campus. A lista que discrimina os
bens e serviços encontra-se no
SIPAC.

Demanda específica

•Bens ou serviços necessários para
atender a atividades características de
uma determinada unidade. Para este
tipo de demanda, cabe a unidade
formalizar processo de aquisição que
pode ser por meio de dispensa,
inexigibilidade, adesão, importação ou
licitação, a depender do valor e das
especificidades da compra.



COMPOSIÇÃO DA DEMANDA
Material de consumo

•São os bens patrimoniais móveis
com vida útil fugaz, consumidos
prontamente assim que são
adquiridos ou então são
consumidos em um tempo
inferior a 2 anos.

Material permanente

•Consiste nos bens patrimoniais móveis, que
embora ainda tenham uma depreciação rápida,
tem uma durabilidade e vida útil maior. Na
gestão patrimonial para um bem poder ser
considerado permanente, primariamente o
mesmo não pode ser peça de reposição de
nenhuma espécie e em segundo lugar, deve
obrigatoriamente tem uma vida útil contábil
superior a 2 anos.



ETAPAS DO PAC 

UFPA 2020



•Preenchimento do “documento de
oficialização da demanda”(DOD) pelas
subunidades;

•Reunião das demandas da unidade na “POD”;

•Enviar DOD consolidado por e-mail
(planodecomprasufpa@gmail.com);

•Inserir no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento das Contratações (PGC) as
demandas específicas.

Até 15/02/19

Até 22/03/19

mailto:planodecomprasufpa@gmail.com


















•Análise das demandas;

•Ajustes;

•Inserção das demandas de bens comuns;

•Envio do plano para a Autoridade
Máxima.

CONSOLIDAÇÃO

Até 29/03/19

Até 15/04/19





•Análise das demandas;

•Ajustes;

•Envio do plano para o Ministério da
Economia.

APROVAÇÃO

Até 19/04/19

Até 30/04/19



•Publicação da versão simplificada no
Plano na internet; Até 15/05/19

01 a 30/09/19

4 DIVULGAÇÃO

•Atualização ou complementação das
necessidades de contratação,
quantidades e valores.

16 a 30/11/19



•Planilha de monitoramento.

Até 30/11/20

AVALIAÇÃO

Até 31/08/20



Sistema PGC



Unidade Requisitante

•As senhas de acesso ao PGC é a
mesma utilizada nos sistemas de
compras governamentais - SIASG (CPF
e senha).

•Primeiro de acesso ao PGC: o servidor
já registrado no SIASG deve entrar em
contato com o setor financeiro da UFPA
(jfneto@ufpa.br) e enviar por e-mail
“Formulário – senhas- rede- siafi-
siasg– operador”
(https://dfc.ufpa.br/index.php/docume
ntos) para que seja vinculado ao perfil do
Área requisitante (PAC-REQUI) PGC.

PERFIL SISTEMA PGC



•Servidor que ainda não possui acesso ao SIASG: Deve solicitar
o seu cadastro na senha-rede ao setor financeiro da UFPA
(jfneto@ufpa.br) via “Formulário – senhas- rede- siafi-
siasg– operador” (https://dfc.ufpa.br/index.php/documentos).
Nesse caso, o formulário deverá ser impresso e assinado pelo
reitor.

PERFIL SISTEMA PGC

https://dfc.ufpa.br/index.php/documentos


ALTERAÇÕES NO PLANO



•Poderá ser alterado
mediante aprovação da
autoridade máxima e
posterior envio ao
Ministério da
Economia, por meio do
Sistema PGC.

•A alteração e/ou a
inclusão de novos itens
no Plano já inserido no
sistema PGC, somente
se dará nos períodos
de 01 a 30 de
setembro e de 16 a 30
de novembro de 2019.

Ano da execução (2020)Ano da elaboração (2019)



•A inclusão de novos itens no Plano durante o ano de sua execução
somente poderá ser realizada quando não for possível prever, total
ou parcialmente, a necessidade da contratação, no ano de
elaboração do Plano Anual de Contratações, e mediante
justificativa.

Ano da execução (2020)



Execução das 
contratações do 

Plano



Observar o período do exercício financeiro dado pela portaria

de encerramento publicada anualmente pela reitoria;

Considerar prazos médios estipulados para a tramitação

processual e o recebimento do material ou execução do

serviço, de acordo com cada tipo de processo.



Execução do plano

Demanda comum

•Aguardar a abertura do
calendário da Agenda de Compras
2020 e requisitar os itens no
SIPAC. As demandas por serviços
gerenciados pela Prefeitura,
devem ser direcionadas a ela.

Demanda específica 

•Cada unidade requisitante é
responsável por organizar e instruir
seus processos de aquisição de acordo
com os critérios da legislação e com o
contexto da UFPA. O cronograma de
execução levará em conta a data
pretendida para o uso do
material/serviço.



Essência do plano

Analisar não só o cumprimento da norma,

mas saber se o dinheiro foi bem aplicado,

se houve uma relação de custo-benefício

interessante;

Desejo de aumentar a eficiência nas

contratações públicas.




