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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (Proap) 

Departamento de Planejamento (Deplan) 

 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC)  

TUTORIAL PARA INCLUSÃO DAS SOLICITAÇÕES DA REITORIA E CAMPI  

VINCULADOS (Euclides da Cunha, Lauro de Freitas e Ubaitaba) 

 

Plano Anual 2021 

1º PASSO 

Acessar o site: https://pgc.planejamento.gov.br/login   

Informar: CPF e Senha* 

 

*As credenciais de acesso ao sistema PGC são as mesmas utilizadas nos sistemas de 
compras governamentais - SIASG  

2º PASSO 

Clicar em “Plano Anual 2021” (caixa verde) 

   

https://pgc.planejamento.gov.br/login
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3º PASSO 

Clicar em “Adicionar item” 

 

ATENÇÃO: A Unidade Requisitante não deverá criar grupo. 
Todos os grupos que deverão constar no PGC já foram criados pela administração. Solicitamos, 

com isso, que não utilizem o ícone “gerenciar grupos”. 

4º PASSO 

Selecionar o “tipo de item” 

 

5º PASSO 

Preencher os campos abaixo para cadastrar o item. 

 



 

3 
 

 

 

Observação Importante: 

Na informação gerencial “Vincular ao grupo” a Unidade Requisitante deverá vincular sua 
solicitação à Pro Reitoria ou Diretoria Sistêmica ao qual o seu setor está ligado. Com isso, todas 

as solicitações de cada Pro Reitoria ou Diretoria Sistêmica se reunirão nos seus respectivos 
grupos. 

Após o preenchimento de todos os campos é só clicar em “Salvar”, caso só deseje incluir 
apenas essa solicitação. Caso tenha outras solicitações para incluir é só clicar em 
“Salvar e Continuar”. 

Após finalizar as inclusões, a Unidade Requisitante deverá selecionar todas suas 
solicitações, depois clicar no botão “situações”, que está localizado na parte esquerda 
inferior da página, e clicar em “Enviar para UC”. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES 

 Materiais de consumo em geral, como: caneta, papel, copo plástico, entre outros, 

que estão disponíveis no almoxarifado (DEPAT- Reitoria) não devem ser 

solicitados pelas Unidades Requisitantes, pois já constarão no PGC do setor 

responsável. As Unidades Requisitantes só deverão solicitar material de consumo 

que seja específico de sua Pro Reitoria ou Diretoria Sistêmica. 
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 Os materiais ou serviços cuja contratação ocorra por meio de contratos 

administrativos já existentes na Reitoria, como: diárias, passagens, coffee break, 

aquisição de impressoras, tonners e outros insumos não deverão ser solicitados 

pelas Unidades Requisitantes, pois já constarão no PGC do setor responsável. 

 

 O setor “Pregoeiros” da Reitoria é o responsável pela criação de acesso e senhas 

do PGC. Qualquer dúvida ligar no ramal: 2102-0421. 

 

 O setor “Deplan” da Reitoria é o setor responsável pela consolidação das 

solicitações (Unidade de Compra). Qualquer dúvida ligar nos ramais: 2102-0475, 

0440 e 0441. 

 


