
Relatório do Plano Anual de Contratações 2020
IFBA Campus Juazeiro

1. Conforme definido pela Instrução Normativa nº 01 de 10 de janeiro 2019, da 
Secretária de Gestão do Ministério da Economia, o IFBA Campus Juazeiro torna publico o seu 
Plano Anual de Contratações para 2020, já devidamente ajustado ao orçamento aprovado na ¹LOA 
2020 e aos ²valores definidos pela Reitoria para esta Unidade.

“Art. 2° Cada Unidade de Administração de Serviços Gerais - UASG deverá elaborar 
anualmente o respectivo PAC, contendo todos os itens que pretende contratar no exercício 
subsequente.

§ 1º  A UASG que não enviar o PAC ao Ministério da Economia por meio do Sistema PGC, 
no prazo definido no § 1º do art. 8º desta Instrução Normativa, será inativada no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg).

Art. 9º 
II - Na quinzena posterior à aprovação da Lei Orçamentária Anual, para adequação dos 
PAC ao orçamento devidamente aprovado para o exercício.

§1°  A alteração do PAC, nas hipóteses deste artigo, deverá ser aprovada pela autoridade 
máxima de que trata o art. 8º, ou a quem esta delegar, e enviada ao Ministério da 
Economia por meio do Sistema PGC, dentro dos prazos previstos no caput.

§2°  A versão atualizada do PAC deverá ser divulgada no sítio eletrônico do órgão ou 
entidade ao qual se vincular a UASG.

Art. 12. Na execução do PAC, o setor de licitações deverá observar se as demandas a ele 
encaminhadas constam da listagem do Plano vigente.” 
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2. Segue no Anexo I a relação dos itens autorizados e enviados ao Ministério da 
Economia, pela Autoridade Competente desta unidade, através do sistema PGC (Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações).

3. Foram um total de 196 itens confirmados ao Ministério da Economia, no valor 
total de R$ 1.613.213,66. No Anexo II temos um detalhamento gráfico desses valores.
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4. A primeira versão do plano elaborada em Abril de 2019 possuía 489 itens e valor 
total de R$ 6.005.981,31. Sendo revisado conforme cronograma apresentado na Normativa e 
ajustado a realidade orçamentaria para o exercício financeiro de 2020.

5. As demandas que não contam no Plano somente poderão ser executadas mediante 
justificativa da Autoridade Competente.

Coordenação de Licitação, Compras e Contratos

¹ LOA 2020 – Processo 23278.001511/2020-46 Documento 1392055
² Valores definidos pela Reitoria -  Processo 23845.000044/2020-55 Documento 1370231


