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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 10 de 14 de fevereiro de 2023.
 
 Estabelece os procedimentos e o cronograma para gestão e execução do Plano de Contratações
Anual no âmbito do sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) do Campus
Jacobina, considerando o disposto no DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022.
 
 
A DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA / CAMPUS JACOBINA, no uso de suas atribuições legais resolve:
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Esta Portaria estabelece os procedimentos e o cronograma a serem respeitados pelos setores
estratégicos do IFBA Campus Jacobina para planejamento, gestão e consolidação do Plano de
Contratações Anual (PCA) via sistema PGC.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

 
Art. 2º. Os setores estratégicos do IFBA Campus Jacobina são:

I. Gabinete;
II. Departamento de Administração e Planejamento (DAP);

III. Departamento de Ensino (DIREN);
IV. Gerência de Gestão da Tecnologia da Informação (GGTI);
V. Coordenação de Pesquisa;

VI. Coordenação de Extensão (COEXT);
VII. Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE);

VIII. Multidisciplinar;
IX. Coordenação de Ensino Médio (CCMED);
X. Coordenações de Cursos

XI. Coordenação de Patrimônio (COPAT).
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§ 1º. Para efeitos desta Portaria, setores estratégicos de compras são as áreas requisitantes ou áreas que
demandam maior necessidade de aquisição de material ou contratação de serviço.
§ 2º. Os setores não elencados nos incisos do artigo 2º, quando houver necessidade, poderão recorrer aos
setores estratégicos das chefias imediatas para iniciar os procedimentos citados no artigo 1º desta Portaria.
 

CAPÍTULO II
Da Criação dos Documentos de Formalização das Demandas (DFDs) - Ano Planejamento

 
Art. 3°. Os setores estratégicos (área requisitante) descritos no artigo 2°, por meio de seus responsáveis
deverão planejar suas demandas e inserir no sistema PGC, através da criação de DFDs;
 
§ 1°. A criação de DFDs é feita no sistema PGC, no endereço comprasnet.gov.br, mediante usuário e senha
individual
§ 2°. Os responsáveis pelos setores estratégicos (requisitantes), deverão solicitar o acesso ao sistema
(SIASG.NET), via formulário próprio no sistema SEI, encaminhado ao cadastrador oficial do IFBA,
constando assinatura do solicitante e do(a) gestor(a) máximo(a) da unidade;
 
Art. 4°. Após criação das DFDs, o responsável pela área requisitante deverá encaminhá-las à área técnica
(ex. CGTI quando material TIC) ou setor de contratações (exceto material de TIC), clicando no botão
“Enviar DFD”;
 
Art. 5º. As Demandas enviadas pelas áreas requisitantes deverão ser analisadas pelo setor de contratações.
 
Parágrafo único: Após análise do DFD, o setor de contratações, poderá devolver para ajustes, inserir
responsável para acompanhamento ou encaminhar para aprovação da autoridade competente e posterior
inclusão do Plano de Contratação Anual (PCA);
 
Art. 6º. Encerrado o prazo previsto para envio dos DFDs, o setor de contratações consolidará as demandas
encaminhadas pelos requisitantes ou pelas áreas técnicas e adotará as medidas necessárias para:
 
I - agregar, sempre que possível, os DFDs com objetos de mesma natureza com vistas à racionalização de
esforços de contratação e à economia de escala;
II - adequar e consolidar o plano de contratações anual (PCA), observado o disposto no art. 5º do
DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022; e
III - elaborar o calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, consideradas a
data estimada para o início do processo de contratação e a disponibilidade orçamentária e financeira.
 

CAPÍTULO III
Da Formalização da Demanda - Ano Execução

 
Art. 7º. O setor de contratações deverá extrair relatório do PCA no sistema PGC, considerando o disposto
no inciso I e III do artigo 6° e, no que couber, racionalizando de acordo com os eixos a seguir:

I. Grupo material de expediente;
II. Grupo material de consumo (TIC);
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III. Grupo material permanente;
IV. Grupo material permanente (TIC);
V. Grupo serviço continuado;

VI. Grupo laboratórios;
VII. Grupo utensílios de refeitório;

VIII. Grupo NAPNE;
IX. Grupo comunicação e audiovisual;
X. Grupo materiais PAAE, e:

XI. Grupo Capacitação.

 
Art. 8º. Os DFDs inseridas no Plano de Contratações Anual serão formalizadas, via Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), através de processos próprios de acordo com o eixo, a ser aberto pelo demandante, que
conterão no mínimo;

I. Formulário no SEI (Tipo: Documento de Formalização da Demanda) contendo a especificação do
objeto, quantidade, valor de referência, justificativa da necessidade da aquisição/contratação e
indicação do servidor para compor a Equipe de Planejamento. O formulário deve ser
preenchido e assinado pelo solicitante e chefia imediata.

II. Relatório do PAC do respectivo ano contendo a DFD do(s) item(ns) a ser(em)
adquirido(s)/contratado(s), respeitando a separação conforme eixos do artigo anterior;

§ 1º. Os processos de que trata o caput conterão itens de apenas um dos eixos dispostos no art. 7º.

§ 2º. A formalização da demanda tratada no caput corresponde à 2ª etapa do cronograma instituído pelo art.
11 desta Portaria.

 
CAPÍTULO IV

Da Equipe de Planejamento
 
Art. 9º. A Equipe de planejamento será composta pelo(s) demandante(s) dos itens enviados pelas áreas
requisitante, considerando o disposto no inciso I do artigo 6° (DFDs agregadas) mais um membro do setor
de contratações.
 
Art. 10º. A Equipe de Planejamento terá como atribuições:

I. Elaborar o estudo técnico preliminar;
II. Elaborar e atualizar o mapa de risco, conforme necessidade de atualização;

III. Elaborar o Termo de Referência;
IV. Acompanhar a tramitação processual da aquisição/contratação planejada e atender às necessidades

eventualmente surgidas.
V. Deliberar sobre a compatibilidade de itens/produtos ofertados na fase de aceitação de propostas em

licitações, sempre que o pregoeiro/equipe de pregão NÃO dispor de informações suficientemente
objetivas para decidir sobre o produto ofertado e o descrito no termo de referência.

§ 1º O Departamento de Administração e Planejamento do Campus Jacobina indicará o integrante
administrativo da Equipe de Planejamento.
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§ 2º O Termo de Referência tratado no inciso III do art. 10º será ratificado pela autoridade responsável das
áreas requisitantes envolvidas na aquisição/contratação e aprovado pelo Diretor Geral.
 

CAPÍTULO V
Do Cronograma

 
Art. 11. Fica instituído o cronograma constante no Anexo I desta Portaria.
 
§ 1º. A(s) área(s) requisitante(s) que não inserir sua(s) demanda(s), dentro do prazo estabelecido no
capítulo III, do DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 e ratificado na 2ª Etapa do
cronograma anexo desta portaria, terão seus orçamentos remanejados para outras demandas planejadas,
ficando, portanto, impedidas de executar seus orçamentos no ano vigente do PCA;
§ 2º. A impossibilidade de atendimento aos prazos fixados nas próximas etapas do cronograma instituído
no caput será devidamente justificada e acompanhada da proposta de nova data para realização da ação
devida e solução para mitigar os impactos da prorrogação do prazo.
§ 3°. O gerenciamento da abertura e fechamento do sistema PGC, para inclusão e recebimento de DFDs é
de competência do Ministério de Planejamento.
 

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

 
Art. 12. Esta portaria estabelece os procedimentos e o cronograma para gestão e execução do Plano de
Contratações Anual no âmbito do sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) do
Campus Jacobina;
 
Art. 13. O planejamento da contratação (no ETP digital) indicará a modalidade do procedimento adequado
a cada aquisição/contratação;
 
Art. 14. Não foram considerados nos prazos estabelecidos no cronograma de que trata o art. 11 desta
Portaria os possíveis pedidos de impugnação ou interposição de recursos.
 
Art. 15. A Comissão de Pregoeiros designada pela Portaria no 91, de 27 de outubro de 2022, fica
responsável por impulsionar a formalização da(s) demanda(s) nos setores estratégicos e acompanhar o
cumprimento das etapas do cronograma de que trata o art. 11 desta Portaria.
 
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Administração e Planejamento do Campus
Jacobina.
 
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

ANEXO I

CRONOGRAMA (Planejamento e Execução)
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ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS (DFDs) -
ANO PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL EIXOS AÇÃO DATA LIMITE

1ª ETAPA
DAP/DIREÇÃO
GERAL

Todos os
eixos

Distribuição orçamentária
(opcional) 01/03

2ª ETAPA

Todos os
setores
estratégicos

Todos os eixos

1. Inserir a demandas no
PCA (criar DFDs) e
enviar para análise;

Ajustes de DFDs, após
aprovação da proposta
orçamentária;

Ajustes após a
publicação de LOA.

01/04

 

15/09 a 15/11*

 

Quinzena posterior à publicação.

CGTI

Grupo material
de consumo
(TIC);

Grupo material
permanente
(TIC);

1. Analisar DFDs
específicas recebidas
(TICs);

2. Encaminhar para
ajustes técnicos se
necessários;

3. Agregar demandas

4. Encaminhar DFDs ao
setor de contratações

 

Ajustes de DFDs
específicas, após
aprovação da proposta
orçamentária;

 

Ajustes após a
publicação de LOA

 

5. Indicar membro para a
equipe de planejamento.

30/04

 

 

 

 

 

 

 

 

15/09 a 15/11*

 

 

Quinzena posterior à publicação.

 

30/09

DOCUMENTOS DE OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS (DODs) - ANO EXECUÇÃO
3ª ETAPA
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Todos os setores
estratégicos

Todos
os eixos

Enviar processo SEI (para
CCOM.JAC) com os
formulários de oficialização de
demandas.

01/05

DAP/CCOM Todos
os eixos

Solicitar a emissão da portaria
das equipes de planejamento. 15/05

Gabinete Todos
os eixos

Emitir a portaria das equipes de
planejamento 30/05

4ª ETAPA

Equipe de
Planejamento

Todos os
eixos

Realizar os estudos técnicos
preliminares no Sistema ETP
Digital.

Até 30 dias após emissão da portaria.

5ª ETAPA

 

Equipe de
Planejamento

 

 

CCOM

Todos os
eixos

1. Elaborar Mapa de
Risco;

2. Elaborar Termo de
Referência.

 

3. Ajustar Edital ou
equivalente

01/08

 

 

 

15/08

6ª ETAPA
Área requisitante/Campus
Jacobina Todos os eixos Assinatura e aprovação de

Termo de Referência 01/08

CCOM
Todos os
eixos, exceto
TIC

Incluir IRP, licitação ou
aviso de dispensa de
licitação.

01/08

7ª ETAPA
Equipe de
Planejamento

Todos os
eixos

Atualizar o Mapa de
Risco 01/10

8ª ETAPA

CCOM Todos os
eixos

Submeter Edital e anexos à
Procuradoria Jurídica do IFBA
(PROJUR)

15/08

9ª ETAPA

CCOM Todos os
eixos

Finalizar eventuais ajustes no Edital
e anexos. 30/08

10ª ETAPA

CCOM Todos os
eixos

Cadastrar licitação e publicar edital
(início de fase externa) 15/09

11ª ETAPA
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Comissão de Pregoeiros Todos os eixos Realizar licitações Até 01/11

12ª ETAPA

Diretor Geral-Campus
Jacobina Todos os eixos Homologar

certame 30/11

 
 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Diretor Geral
do Campus Jacobina, em 14/02/2023, às 20:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2753166 e o código CRC 4238A052.


