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Nova Lei de Licitações e Contratos – NLCC

Implantação

• Capacitações - Cursos: Ciclo Contratação Pública, gestão de contratos, ...

• Reuniões 

• Encontros setoriais

• Encontros para tratar de assuntos específicos, exemplos:  PGC, ETP digital, 
Pesquisa de preços, Termo de Referência, aceitação de propostas, etc 

• Manuais e orientações na página do DEMAPA



Licitações e Contratos
Documentos preparatórios - Lei 14.133/2021

(Além da elaboração do PGC):

➢ Documento de Formalização da Demanda – DFD (Solicitação de licitação – SIE)

➢ Estudos Técnicos Preliminares – ETP Digital (INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 58, DE 08 DE AGOSTO DE 2022)

➢ Pesquisa de preços (INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 )

➢ Termo de Referência digital (INSTRUÇÃO NORMATIVA EM FASE DE ELABORAÇÃO PELA SEGES/ME)

➢ Gestão de riscos (Fases: planejamento da contratação, seleção fornecedor, execução do objeto/gestão contratual)

➢ Definição de critérios sustentáveis (Guia nacional contratações sustentáveis – CGU
(https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf)

➢ Elaboração do edital (AGU disponibilizará os modelos)

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021


Nova Dispensa de licitações
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021

Principais novidades (linhas gerais):
➢ Ferramenta obrigatória: “dispensa eletrônica” – Prazo apresentação propostas: 3 dias úteis

✓ Hipóteses (incisos I, II do artigo 75 da Lei 14.133/2021):

- Bens e serviços: até R$ 50.000,00/ano
- Obras, reformas e manutenção veículos: até R$ 100.000,00/ano

✓ Registro de preços para dispensa de licitação (§6º do art. 82 da Lei 14.133/2021: aguarda regulamentação)

✓ Aviso de dispensa eletrônica na página da UFSM

✓ Necessidade de Descritivo completo e preciso do objeto da dispensa

➢ Previsão de termo de referência digital (aguarda regulamentação)                                 
Todos os incisos de Dispensa de Licitação

➢ Elaboração de aviso de dispensa de licitação 
(modelo AGU – adaptado à UFSM) 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021




PGC - Planejamento e gerenciamento 

de contratações

Toda e qualquer contratação/licitação 

Necessita:

PLANEJAMENTO 



PGC - Planejamento e gerenciamento 

de contratações

Forma legal: Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022

Objetivos:
- consolidar todas as contratações exercício subsequente;

- aperfeiçoar a governança e a gestão de contratações;

- possibilitar a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos 
públicos;

- Articular o planejamento das contratações com a proposta orçamentária;

- Aderir as contratações com o planejamento estratégico (PDI) da UFSM;

- Evitar fracionamento das despesas.



PGC - Planejamento e gerenciamento 

de contratações

ELABORAÇÃO DO PGC:

- Todas as contratações (licitações e contratações diretas: dispensa de licitação e inexigibilidade) que pretendem 
realizar no exercício subsequente.

Exceções:

I - as informações classificadas como sigilosas;

II - as contratações realizadas por meio de concessão de suprimento de fundos;

III - nos casos de emergência ou de calamidade pública;

IV - as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 
14.133, de 2021, ou seja, valores não superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).



PGC - Planejamento e gerenciamento 

de contratações

INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PGC:

- JUSTIFICATIVA

- DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO POR CLASSE DE MATERIAIS E SERVIÇOS

- QUANTIDADE

- ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA

- GRAU DE PRIORIDADE

- INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO COM OUTRO OBJETO

- NOME DA UNIDADE REQUISITANTE OU TÉCNICA



PGC - Planejamento e gerenciamento 
de contratações

Cronograma do  Plano Anual de Contratação - PAC

Elaboração do PGC (unidade requisitante):

Até 1º de abril do ano de elaboração do PAC. Ex: PAC 2023 - elaboração até 01/04/2022

Consolidação (DEMAPA):

Até a 30 de abril do ano de elaboração do plano de contratações anual. Ex: PAC 2023 - consolidação até 
30/04/2022

Aprovação do  PGC (PRA)

Primeira quinzena de maio de cada exercício  para as contratações para o Exercício subsequente

Revisão e alteração do PGC (unidade requisitante, DEMAPA e PRA): 

Período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do plano de contratações anual
Na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual

Durante o ano de sua execução, por meio de justificativa aprovada pela PRA



PGC - Planejamento e gerenciamento 
de contratações

PRAZOS
Cronograma do  PGC

Relatório de gestão de riscos (DEMAPA):

Análise da não efetivação da contratação

Frequência bimestral:

Julho                         Setembro                              Novembro



PRAZOS

Elaboração, consolidação e aprovação do  PGC:

Até a primeira quinzena de maio de cada exercício  para o contratações para o Exercício subsequente

Revisão do PGC: 

período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do plano de contratações anual

Objetos Responsáveis pelas demandas no PGC

Equipamentos e materiais de informática  (bens padronizados divulgados página DEMAPA). Produtos diversos – setor requisitante DEMAPA/CPD

Mobiliários e móveis escolares DEMAPA

Produtos químicos (reagentes, ácidos, ...) DEMAPA

Materiais de laboratórios (vidrarias, pinças, papel filtro, ...) DEMAPA

Materiais odontológicos DEMAPA

Materiais agropecuários, veterinários e medicamentos DEMAPA

Materiais de enfermagem Setor requisitante

Locações para eventos disponíveis na central de aquisições DEMAPA

Locações para eventos específicos não previstos na central de aquisições Setor requisitante

Materiais de estoques do almoxarifado Central DEMAPA

Contratos vigentes NÃO NECESSITA INFORMAR

Materiais e serviços disponibilizados pela PROINFRA PROINFRA

Eletrodomésticos Setor requisitante

Condicionador de ar DEMAPA

Carga de Gases (nitrogênio, oxigênio, ...) DEMAPA

Material esportivo e educativo DEMAPA

Material elétrico/eletrônico DEMAPA/PROINFRA

Softwares DEMAPA/CPD

Conserto e calibração de equipamentos Setor requisitante

Equipamentos para laboratórios, médicos, odontológicos, hospitalares Setor requisitante

Obras, reformas e manutenções prediais Setor requisitante/PROINFRA

Livros Biblioteca Central

Demais Objetos não previstos acima, bem como objetos de projetos de pesquisa (mercado nacional e no exterior) Setor requisitante



Manual PGC

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-

gerenciamento-de-contratacoes/serie-nova-lei-de-licitacoes-um-ano-para-a-construcao-do-

futuro

DFD na prática:

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-

planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/DFDnaprtica2.pdf

Nova Funcionalidade do PGC

https://www.youtube.com/watch?v=NITd8h_g0Oo

PGC - Planejamento e gerenciamento 
de contratações

Manuais e tutorais – Min. Economia

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/serie-nova-lei-de-licitacoes-um-ano-para-a-construcao-do-futuro
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/DFDnaprtica2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NITd8h_g0Oo


Proposta:

- assistir o vídeo, e 

- Acessar os manuais e tutorais

Novo encontro para discussões sobre o PGC??

Sugestão: Final de Outubro/2022

PGC - Planejamento e gerenciamento 
de contratações



Muito Obrigada!

Contatos:

Ramal: 8670

E-mail: demapa@ufsm.br

Alessandra Daniela Bavaresco

Diretora do DEMAPA/UFSM

mailto:demapa@ufsm.br

