
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFMG 

Sistema PGC e Plano Anual de Contratações 

 

Previsto no Decreto-lei n° 200/1967, o planejamento é um princípio fundamental da 
administração pública, devendo nortear todas as suas atividades.  

Deste modo, a Instrução Normativa nº 01/2019 dispõe sobre o sistema de Planejamento de 
Gerenciamento de Contratações (PGC) e o Plano Anual de Contratações (PAC) de bens, 
serviços, obras e soluções de tecnologia da informação na Administração do ICB/UFMG 
Pública Federal. 

O PAC é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende 
realizar ou prorrogar no ano seguinte. Sua elaboração promove a governança, ao articular as 
contratações com o planejamento estratégico da organização, possibilitando o uso racional 
das compras públicas. 

Para tanto, os arts. 8º, 9º e 10 da IN n° 01/2019 estabelecem um fluxo geral que orienta a 
elaboração do PAC, conforme resumido na imagem abaixo: 

 

 

Fonte: http://pgc.planejamento.gov.br, acesso em 24/03/2020 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

O fluxo gerencial deve observar os prazos definidos na legislação e aqueles regulamentados 
pela instituição. No Instituto de Ciências Biológicas foi estabelecido o seguinte cronograma 
para o PGC/PAC 2021: 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PRAZO 
Setores Requisitantes cadastram os itens que o setor 
pretende contratar em 2021 no sistema PGC 

Até 15/04/2020 

Setor de Compras e Licitações consolida os itens lançados 
no sistema PGC 

Até 25/04/2020 

Diretoria do ICB analisa os itens cadastrados no sistema 
PGC, aprovando ou recusando itens lançados. 

Até 30/04/2020 

Diretoria do ICB envia os itens aprovados ao Ministério da 
Economia 

Até 30/04/2020 

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 
16/09 a 30/11/2020 

Adequação do PAC ao orçamento aprovado 15 dias após a 
aprovação da LOA 2020 

 

BASE LEGAL: 

. Decreto- lei nº 200/1967 

. IN nº 01/2019 

 

Mais Informações e orientações poderão ser obtidas nos links abaixo  

Manual do usuário: 

Link: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/PGC/ManualPGC.pdf 

Perguntas Frequentes: 

Link: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pacepgc-faq 

Portal de Compras do Governo Federal - Central de atendimento 0800 978 9001. 


