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ELABORAÇÃO DO PGC - Planejamento e gerenciamento 

de contratações

DEVERÁ SER INFORMADO NO PGC:

- Todas as contratações (licitações e contratações diretas: dispensa de licitação e inexigibilidade) que as unidades 
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$ 10.804,00 (dez mil oitocentos e quatro reais).

OBS: Este valor deverá ser
analisado considerando o
somatório das demandas da
UFSM.
(neste caso aconselha-se a inserir
estas despesas no PGC,
independente de valor)



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



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

Setores Responsáveis pelo lançamento no PGC – por objeto



CRONOGRAMA - PGC

Lançamento das contratações no PGC (unidade requisitante – ver tabela slide anterior)
Até 1º de abril do ano de elaboração do PGC para as demandas do ano subsequente

Consolidação do PGC ( DEMAPA)
Até 30 de abril do ano de elaboração do PGC para as demandas do ano subsequente

Aprovação do PGC (PRA)
Até a primeira quinzena de maio do ano de elaboração do PGC para as demandas do ano 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



ACESSO A FERRAMENTO DO PGC

Solicitar via e-mail o acesso da seguinte forma:

e-mail: demapa@ufsm.br

Dados para o cadastro:
Nome Completo
SIAPE
CPF
Telefone
e-mail
Solicitar o Perfil: Acesso ao PGC



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

Manuais e tutorais – Governo Federal

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


Dúvidas!

Contatos:

Ramal: 8670

E-mail: demapa@ufsm.br

Alessandra Daniela Bavaresco

Diretora do DEMAPA/UFSM

mailto:demapa@ufsm.br

