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Compatibilização do Plano de Metas Institucional (PMI) e Plano Anual de Contratação (PAC)   
 
 
Considerando a implantação do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), pelo Governo 
Federal, faz-se necessário alterar a metodologia da organização das metas nos objetivos e categorias 
dispostas no sistema PROAP - módulo Plano de Metas Institucional (PMI) do IFBA, com propósito de 
atender o princípio da economia processual.  
 
Assim, o Departamento de Planejamento (DEPLAN) elaborou o presente documento, composto por 
quatro anexos, para orientar a construção das metas no PMI, de acordo com os itens que foram 
inseridos no PAC:  
 
Anexo I: Tutorial de como incluir os itens do PAC no PMI;  

Anexo II: Perguntas e respostas sobre a compatibilização do PAC no PMI; 

Anexo III: Quadro 1 - Compatibilização do PMI e PAC; 

Anexo IV: Quadro 2 - Exemplos práticos de itens extraídos do PAC para construção das metas no PMI.  

A proposta de compatibilização do PMI e PAC tem por base a elaboração de metas abrangentes para o 
PMI; tais metas devem aglutinar diversos itens e subitens que constam do PAC, conforme os anexos a 
seguir. 

Cumpre ressaltar que alguns itens não constam do PAC, a exemplo de concessão de diárias e bolsas 
para desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e assistência estudantil. Entretanto, esses 
itens devem ser incluídos, como metas no PMI, nos devidos objetivos e categorias. 
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ANEXO I 

 

Como incluir os itens do PAC 2021 no PMI 2021: 

A princípio, devemos utilizar os filtros do sistema PGC: “tipos de itens” e “subitens”, que estão na 
janela “Localizar” no PAC 2021.  O objetivo desse procedimento é juntar os itens que sejam possíveis 
de ser agrupados, ou seja, que tenham a mesma natureza, de maneira organizada, para que com isso 
possam ser construídas metas mais globais para serem incluídas no PMI. Vejam o exemplo: filtrar no 
PAC todos os itens de aquisição de insumos para os laboratórios. Após filtrar e listar tais itens, 
observar o valor global de todos os itens de insumos para laboratórios e a quantidade de itens para 
assim elaborar uma meta única no PMI. Dessa forma, teremos a representação, no PMI, da meta 
“Adquirir insumos para laboratórios”. Sinalizamos para o caso exemplificado acima, que é necessário 
diferenciar a aquisição de insumos para laboratório da aquisição de equipamentos que compõe um 
laboratório, visto que alguns itens são adquiridos com recurso de custeio e outros com capital 
(investimento).  

Vamos a um estudo de caso. Utilizamos nesse exemplo os itens incluídos no PAC do campus Valença. 

Como operar os filtros do PGC :  

Será gerado uma planilha excel com todos os itens cadastrados como material de consumo do campus 
Valença. 
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Como tratar os itens do PAC para incluir tais itens nos objetivos e categorias do PMI: 

A figura 1 apresenta uma amostra dos itens de material de consumo incluídos no PAC do campus 
Valença, depois de aplicado os filtros. Observamos que existem diversos tipos de materiais de 
consumo, a saber: bolas, pilhas, papel, máscara, equipamentos de laboratório, etc. Neste caso, faz-se 
necessário a organização dos itens que são semelhantes, os que podem ser juntados para criar uma 
única meta, conforme demonstrado na figura 2. 

 

Figura1

 

A figura 2 representa os itens cadastrados no PAC para o curso de aquicultura, que são comuns. 
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Figura2

 

Verificamos, na figura acima, que existem diversos tipos de itens de material de consumo, como 
aquisição de peixe, ração para peixe, equipamentos e conexões, para atender demanda do referido 
curso. Como os itens são possíveis de serem agrupados numa única categoria no PMI – “Materiais”, no 
objetivo gestão, sugerimos a criação da meta “adquirir material de consumo para atender a 
necessidade do curso de aquicultura”, meta física prevista 32, custo financeiro previsto R $19.812,00. 

Observem esse outro exemplo de material permanente do Campus Valença. 

Iremos aplicar os seguintes filtros “tipo de item: material e subitem: permanente” e clicar em 
pesquisar. Foi exibida lista de materiais permanentes solicitado pelo Campus. Solicitamos a exportação 
da planilha em formato Excel e verificamos na planilha que uma parte das solicitações poderia ser 
agrupada em uma única meta para compor o PMI, pois todos esses itens são materiais permanentes 
que foram solicitados para o curso de aquicultura, conforme figura 3 abaixo. Com o agrupamento 
desses itens do PAC poderíamos construir uma meta global no PMI, no objetivo Gestão, categoria 
móveis, equipamentos e veículos “adquirir material permanente para atender a necessidade do curso 
de aquicultura” , meta física prevista: 6, custo financeiro previsto: R$ 7.050,00. 

Figura 3 
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Como agrupar os serviços continuados do PAC no PMI: 

Após aplicar os filtros, “tipo de item: serviço e subitem: continuados” e clicar em pesquisar, o sistema 
apresentará a lista dos serviços continuados a serem contratados pelo campus. Considerando que o 
IFBA possui diversos tipos de contratação de serviço continuado, como por exemplo, contratação de 
serviço continuado de dedicação exclusiva de mão de obra (vigilância, limpeza, apoio administrativo), 
contratos de serviço por adesão (energia, água, publicação imprensa nacional), contratos de 
manutenção de equipamentos (manutenção de elevador e plataforma elevatória, manutenção das 
usinas fotovoltaicas). Diante do exposto, orientamos que as metas sejam agrupadas da seguinte forma: 
agrupar os serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra em uma única meta: no 
objetivo: gestão, categoria: gestão organizacional - criar uma meta “Manter os serviços continuados 
de dedicação exclusiva de mão de obra”. Vamos a mais um exemplo de elaboração de uma meta 
global: agrupar os serviços continuados de manutenção e obras: “Contratar serviço continuado de 
manutenção de equipamentos” no objetivo: gestão, categoria: estrutura física. 

Mais exemplos de como agrupar os itens do PAC 2021 em metas globais, encontram-se detalhados no 
quadro do anexo IV. 
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ANEXO II 

 

Principais perguntas e respostas 

 

 

1) No PMI só terá itens cadastrados no PAC? 

Não. O PMI 2021 contempla todo o planejamento dos setores estratégicos, assim deve conter as 
metas que serão executadas no exercício, sejam elas orçamentárias; não orçamentárias ou até 
mesmo sem custo, ou seja, custo é 0 (zero). No PAC só constarão as solicitações referentes às 
contratações de serviço e aquisições de materiais.  

2) Todas as metas do PMI serão oriundas do PAC? 

Não. Há metas que compõem o PMI que não são oriundas do PAC, a exemplo da concessão de 
auxílios estudantis, bolsas e diárias. Essas metas não integrarão o PAC e só serão incluídos no PAC 
as solicitações referentes à contratação de serviços e aquisições em geral. 

3) Todas as metas orçamentárias do PMI  devem ser extraídas do PAC? 

Não. Nem todas as metas orçamentárias do PMI serão extraídas do PAC. No PAC apenas constam 
as metas orçamentárias que implicam contratações e aquisições; as metas, mesmo que 
orçamentárias, que não dependem de contratações de material ou serviços não constarão do PAC 
como é o caso das concessões de auxílios diretos aos estudantes, pagamento de bolsas a 
pesquisadores, pagamento de diárias a servidores, dentre outros. 

4) O limite orçamentário do PMI será o mesmo limite orçamentário do PAC? 

Sim. O limite orçamentário de gastos é apenas um, aquele correspondente à LOA; isto é, o limite 
orçamentário do PMI como o do PAC está diretamente relacionado com o limite orçamentário do 
IFBA.  

5) O gasto orçamentário utilizado no PMI será igual ao gasto orçamentário utilizado no PAC? 

Não. O PMI 2021 contempla todo o planejamento dos setores estratégicos, assim deve conter os 
custos financeiros que serão executados no exercício, sejam eles orçamentários ou não 
orçamentários. No PAC só constarão os gastos referentes às contratações de serviço e aquisições.  
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6) As metas não orçamentárias continuarão a fazer parte do PMI? 

Sim. As metas não orçamentárias, correspondente ao limite de 10% do orçamento do setor 
estratégico, continuarão no PMI para atender a possível recebimento de recurso não oriundo do 
campus. 
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Anexo III 
 

Quadro 01 (Anexo I), para orientar a criação das metas, organizadas em cada um dos objetivos - 
ensino, pesquisa, extensão e gestão - e respectivas categorias, considerando os itens que foram 
incluídos no PAC, dispostos da seguinte forma: 

 (I) Na primeira coluna constam os objetivos e categorias do sistema PMI; 

 (II) Na segunda coluna estão dispostos os conteúdos para elaboração das metas no sistema PMI; 

 (III) Na terceira coluna estão dispostos os itens do PAC. 

 
Quadro 1 - Compatibilização do PMI e PAC 

 
(I) 

OBJETIVOS/ 
CATEGORIAS 

(II) 
CONTEÚDOS PARA ELABORAÇÃO  

DAS METAS NO PMI 

(III) 
ITENS DO PAC 

Ensino/ 
Ensino Geral 
 
 

Curso regular: projeto, implantação, oferta, 
aspectos didático-pedagógicos. 

(Criação novos cursos presenciais e EAD  de 
Pós-graduação, Graduação, Técnicos, 
Tecnológicos, Proeja; Criação de cursos 
presenciais e EAD; Reformulação de projeto de 
curso;  

Contratação de intérprete de libras e Braille do 
Campus;  

Preparação para o ENADE)  

Serviço continuado: contratação 
empresa para prestação de serviço 
profissional libra, braile e 
acompanhamento especial de alunos 
PNE 
 

Contratação de seguro de alunos Serviço continuado: contratação 
empresa para prestação de serviço  

Microestágio Sem enquadramento no PAC 

Intercâmbio  
(mobilidade de alunos/internacionalização) 

Serviços não continuado: contratação 
empresa para fornecimento de passagem 
aérea 

Visita técnica  Sem enquadramento no PAC 
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Monitoria de Alunos  Sem enquadramento no PAC 

Realização de eventos do ensino 
(Jornada Pedagógica, aula inaugural, feiras, 
olimpíadas, mostra cultural, palestras, 
campeonatos, jogos estudantis do IFBA) 

Serviços não continuado* (contratação 
de PF/PJ palestrantes, consultorias) 
 
 *refere-se às contratações que se 
vinculam aos eventos de Ensino 

Ensino/ 
Assistência Estudantil 

Bolsas e auxílios aos estudantes 
(Concessão de bolsas) 
 
Aquisição de itens da cesta básica, alimentos 
da agricultura familiar, carnes, etc; aquisição de 
itens de vestuário para alunos; itens para 
almoxarifado social; material de gêneros 
alimentícios (FNDE). 

 
 
 
Material consumo: aquisição de itens 
como carnes, leite, etc; aquisição de 
mochila, itens do vestuário para os 
alunos; aquisição de gêneros alimentícios,  

Pesquisa Cursos de Pós-Graduação (projeto, 
implantação, oferta de cursos lato e stricto 
sensu);  
Grupos de pesquisa; 
Bolsas de pesquisa; 
Publicações; 
Eventos científicos; 
Inovação 
 
(Eventos relacionados à pesquisa e inovação, 
feiras, fórum, exposições, palestras; criação de 
novos cursos de qualificação; concessão de 
bolsas aos pesquisadores e estudantes) 

Serviços não continuado* (contratação 
de PF/PJ palestrantes, consultorias ) 
 
*refere-se às contratações que se 
vinculam aos eventos de Pesquisa. 

Extensão Cursos FIC, Incubadora, 
Convênios, mostras e parcerias. 
Ações de responsabilidade social, de ações 
voltadas para comunidade externa e egressos. 
Publicação e execução de editais; 
Eventos abertos para comunidade externa  
(Semana da consciência negra,  Projetos 
Mulheres Mil, Licuri, etc; jogos intercolegiais)  
 
Concessão de bolsas estudantis 
 
 

Serviços não continuado* (contratação 
de PF/PJ palestrantes, consultorias ) 
 
*refere-se às contratações que se 
vinculam aos eventos de Extensão 
 
 
Material  consumo 
(troféus, uniformes, apito, medalha, etc)  
 

Gestão/ 
Estrutura Física 

Projetos e obras: construção, 
reformas e adaptação 
(Manutenção Predial - serviços contínuo e 
eventual; Reformas; Obras estruturais) 
Instalação e Manutenção de Elevadores 

Materiais  de consumo  
(aquisição de material para construção 
civil como cimento, tinta,massa corrida, 
etc); 
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Material permanente  
(aquisição de material - porta, portão, 
esquadria, janelas, persianas, etc) 
 
-Contratação de serviço continuados 
(realização de reformas)  
 
- Contratação de serviço não 
continuados  
( realização de reformas e pequenas 
obras de infraestrutura) 

Gestão/Sustentabilidade Reciclar/Reutilizar/Reduzir 
Aquisição de material para ações sustentáveis; 
Serviços para ações sustentáveis; 
 
 

Material permanente:  
(usina fotovoltaica; torneiras com 
temporizador; containers de coleta 
seletiva,reservatório para  coleta de água 
pluvial; painéis/placas para energia 
solar;etc) 
 
Material de consumo: 
(lâmpadas de led; sensor de presença) 
 
Contratação de serviço não 
continuado: 
(perfuração de poço artesiano) 
  

Gestão/ Informatização Hardware, software, sistemas, rede, material de 
informática 
 
Aquisição de licenças de software;  
 
 
 
Aquisição de computadores e notebooks;  
 
 
Aquisição de materiais de consumo  informática 
(toner, cabos, braçadeira, etc) 
Implantar Módulo) 
Aquisição de material permanente de TI 
(projetor de imagem, câmera de vídeo 
conferência, etc) ; Equipamento multimídia: 
(projetor, tela de projeção, outros 
 
 
Contratação outsourcing  de impressão 
 

 
 
Serviços  
TIC - Serviços (contratação de serviço 
pessoa jurídica para área de TIC)  
 
Materiais Permanente 
TIC - Materiais Permanente (computador, 
notebook) 
 
Materiais de consumo 
TIC - Materiais de consumo (Toner, cabos 
de rede, etc) 
Licenças de software 
 
 
 
 
Serviço continuado 
TIC - contratação de empresa aluguel de 
impressora e manutenção 
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Gestão/ Acervo 
 
 

Livros e periódicos 
 
Aquisição de livros; 
Assinatura de livros; 
 
Contratação da estante virtual; 
 
Aquisição de periódicos 
 

 
 
Material permanente  
(Aquisição de livro) 
 
Serviço continuado e não continuado  
 
Material consumo 
(assinatura de jornais e periódicos; 
estante virtual - assinatura de livro digital 
(e-book)  

Gestão/Recursos 
Humanos 
 

Contratação, capacitação e qualificação 
(servidores e estagiários) 
Treinamento 
 
Oferta de curso de capacitação para servidores; 
 
Oferta de treinamento; 
 
 
Contratação de estagiários; 
 
 
Ações de qualificação 
 
 

Serviços não continuado: 
- Contratação de profissional para 
ministrar aulas, palestras, debates, mesas 
redondas, etc. 
-Treinamento de bombeiro particular 
brigada contra incêndio e primeiros 
socorros. 
 
Cursos de qualificação especialização, 
mestrado e doutorado 

Gestão/Equipamentos, 
Móveis e Veículos  

Veículos 
(Aquisição, manutenção de veículos, 
abastecimento de veículos; 
pagamento de seguro e emplacamento)  

Serviço continuado: 
  
Manutenção de veículos, 
 
Abastecimento de veículo 
 
Contratação de serviço:  taxigov   
 
Serviço não continuado: 
 
 Serviço de montagem de equipamento 
 
Licenciamento,  pagamento anual de 
seguro 

Gestão/ 
Equipamentos, Móveis e 
Veículos 
 

Móveis  
(Aquisição de móveis - mesa, cadeira, 
escaninho, armário, outros) 
* Juntar todos os itens de mobiliário 

Material permanente: 
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Equipamento - exceto de informática 
(Aquisição de equipamentos para montagem de 
laboratórios: balanças de precisão, fornos 
elétricos, estufas, outros; equipamento para 
refeitório: micro-ondas, liquidificador, geladeira, 
balcão térmico, outros) 
 
Máquina de escrever em Braille  

Material permanente  
 

Gestão/ 
Materiais 
 

Laboratórios, esporte, diversos. 
 
(Aquisição de material esportivo; material de 
expediente; material consumo para laboratório; 
material de limpeza e conservação; material de 
EPI; materiais diversos) 
 
 
 
 

Material de consumo: aquisição de 
troféus, bola, medalha, rede, medalha, 
uniforme. 
 
Aquisição de material de expediente:  
papel A3 ,  A4, caneta, envelope, tesoura, 
grampeador, pincel atômico, etc. 
 
Aquisição de insumos para laboratórios: 
reagentes, pipeta, tubos de ensaios, etc. 
 
Aquisição de insumos para limpeza e 
conservação: Aquisição de álcool , 
sabonete líquido, desinfetante, água 
sanitária, detergente, cloro, etc. 
 
Aquisição de material de EPI: luvas, 
avental, bota, capacete, óculos, máscara, 
etc. 
 
Gás (GLP) 

Gestão/ 
Gestão Organizacional 
 
 
 
 
 

Manutenção do Campus (contratação serviço 
dedicação exclusiva de mão de obra) 
Contratação de empresa com dedicação 
exclusiva de mão de obra (terceirizados) - 
vigilância e segurança; limpeza e conservação; 
prestação de serviço de apoio.  
 
 

 Serviços Continuados: 
Vigilância e segurança; Limpeza e 
conservação; Prestação de serviço de 
apoio. 

Contratação de serviço por contrato de adesão 
(Fornecimento de água, energia elétrica; 
telefonia, correio) 

Serviços Continuados ou prazo 
indeterminado 

Contratação de Serviços de Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica 
 

Serviço não continuado 
coffee break, serviço de cerimonial, 
carimbo,chaveiro, água mineral, 
decoração - eventos solenidades, compra 
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de passagens; desinsetização, 
descupinização e desratização; 
serviços por tarefa 
 

Contratação de Serviços de PF e PJ: 
(Impressões em geral, elaboração de arte 
gráfica, encadernação, editoração, etc. 
Contratação de manutenção de extintores) 
 

Serviço não continuado 
Contratação de pessoa jurídica 
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ANEXO IV 

 

O Quadro 2 tem o objetivo de ilustrar a elaboração de metas abrangentes, apresentando exemplos de 
diversos itens extraídos do PAC 

Quadro 2 - Exemplos práticos de itens extraídos do PAC para construção das metas no PMI.  
 

Metas PMI  Itens no PAC 

Objetivo: Ensino 
Categoria: Ensino Geral 
 

1.  Realizar a Jornada Pedagógica 
 

2. Contratar Seguro para Alunos - R$ 5.000,00 
 

3. Criar novo curso de Licenciatura  

Item: Serviço 
Subitem: Continuado 
 
1.  Não consta 
 
2. Serviço continuado: contratação empresa para 
prestação de serviço  seguro de alunos - R$ 5.000,00 
 
3. Não consta 

Objetivo: Ensino 
Categoria: Assistência Estudantil 
 

1. Conceder 10 bolsas R$ 5.000,00 
 

2. Realizar pagamentos de auxílios do Programa 
de Apoio e Assistência ao Estudante R$ 
10.000,00 

1.  Não consta 
 
2.  Não consta 
 

Objetivo: Pesquisa 
 

1. Promover o Seminário de Iniciação Científica e 
Tecnológica 

1.  Não consta 
 

Objetivo: Extensão 
 
 
1. Contratar profissional para ministrar um curso de 
extensão na modalidade FIC R$ 5.000,00 

Item: Serviço 
Subitem: Não Continuado 
 
1.Contrato de pessoas físicas e/ou jurídicas 
R$.5.000,00 
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Objetivo: Gestão 
Categoria: Estrutura Física 
 
1. Adquirir materiais de consumo para construção civil 
R$ 400,00 
 
 
 

 
Objetivo: Gestão 
Categoria: Estrutura Física 
 
1 .Adquirir material permanente para obras e reformas  - 
R$ 1.400,00 

Item: Material 
Subitem: Consumo 
 
1. Cimento  R$ 200,00 + tinta R$ 100,00 + massa 
corrida  R$ 100,00 
 
 

 
Item: Material 
Subitem: Permanente 
 
1. Portas - R$ 500,00 + portões R$ 500,00 + 
esquadrias R$ 200,00 +  janelas R$ 100,00 +   
persianas - R$ 100,00 
  

Objetivo: Gestão 
Categoria: Estrutura Física 
 
1. Executar pagamentos de serviços de dedicação 
exclusiva de mão de obra (terceirização)  
 
 

Item: Serviço 
Subitem: Continuado 
 
1.Obras civis de edificações prediais  
 
 

Objetivo: Gestão 
Categoria: Sustentabilidade 
 
1. Adquirir material permanente para ações de 
sustentabilidade R$ 3.600,00 
 
 
 

 
Objetivo: Gestão 
Categoria: Sustentabilidade 
 
1. Executar pagamento de serviço de empresa de 
manutenção das usinas fotovoltaicas 

 
Objetivo: Gestão 
Categoria: Sustentabilidade 
 
1. Contratar serviços para ações de sustentabilidade R$ 
10.000,00 
 

Item: Material 
Subitem: Permanente 
 
1. Containers para coleta seletiva R$ 500,00. +  
torneiras com temporizador  R$ 100,00 + placas 
fotovoltaicas R$ 3.000,00 
 

 
Item: Serviço 
Subitem: Continuado 
 
1.Manutenção de subestações de energia elétrica 

 
Item: Serviço 
Subitem: Não continuado 
 
1. Contratação de empresa para perfuração de poço 
artesiano R$ 10.000,00 
 

Objetivo: Gestão 
Categoria: Informatização 
 
1. Adquirir equipamentos de informática R$ 11.500,00 

Item: Material 
Subitem: Permanente 
 
1. Computadores  R$ 5.000,00  +  notebooks R$ 
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5.000,00 + projetor de imagem  R$ 1.000,00 +  
 câmera de vídeo conferência  R$ 500,000 

 
Objetivo: Gestão 
Categoria: Acervo 
 
1. Adquirir livros, periódicos e jornais R$ 13.220,00 

Item: Material 
Subitem: Permanente 
 
1. Livros relacionados a administração de patrimônio 
e almoxarifado R$ 200,00 + livros didáticos R$ 
10.000,00 +  assinaturas de periódicos R$ 2.000,00 +  
assinaturas de jornais R$ 1.000,00 

 
 

Objetivo: Gestão 
Categoria: Recursos Humanos 
 
1.  Contratar um profissional para ministrar curso de 
capacitação aos servidores na área de Governança R$ 
2.000,00 

Item: Material 
Subitem: Permanente 
1.Contratação de serviço não continuado - 
treinamento na área de governança R$ 2.000,00 
 

 
 

Objetivo: Gestão 
Categoria: Móveis/ Equipamentos e veículos 
 
1. Adquirir mobiliário para salas de aula, laboratórios   R$ 
7.500,00 
 
 
2. Adquirir material permanente para refeitório de alunos 
R$ 4.700,00 
 
 
3. Adquirir  veículo para substituição de frota R$ 
70.000,00 
 
 

Item: Material 
Subitem: Permanente 
 
1.   Armários  R$ 2.000,00 +  prateleiras R$ 500,00 + 
50 cadeiras R$ 5.000,00 
 
2.  Micro-ondas R$ 500,00 +  liquidificadores R$ 
200,00 + 1 geladeira R$ 3.000,+ 1 balcão térmico R$ 
1.000,00.  
 
3. Veículo R$ 70.000,00 
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Objetivo: Gestão 
Categoria: Materiais 
 
1.  Adquirir material  esportivo - R$ 1.150,00 
 
 
2.  Adquirir material para aulas práticas de química   
 aplicada R$ 2.000,00 
 
 
3. Adquirir material de expediente R$.2.100,00. 

Item: Material  
Subitem: Consumo 
 
1. Bolas R$ 1000,00 +. rede  R$ 50,00 +  medalhas 
e troféus  R$ 100,00 
 
2. Béqueres de vidro forma baixa  1000 mL R$ 
1.000,00 +  tigelas Bowl Pyrex 950ml  R$ 500,00 + 
 lâminas e lamínulas R$ 500,00 
 
3. Papel (A3 ,  A4) - R$ 1.000,00 +  caneta - R$ 
500,00 +  envelope R$ 300,00 + tesoura R$ 200,00 
 pincel atômico R$ 100,00 

 
Objetivo: Gestão 
Categoria: Gestão Organizacional 
 
1. Executar pagamentos de serviços relativos aos 
contratos de gestão R$ 42.000,00 
 

Item: Serviço 
Subitem: Continuado 
 
1. Água, energia elétrica R$ 25.000,00 + telefonia 
móvel R$ 5.000,00  +  telefonia fixa R$ 7.000,00 +, 
correios R$ 5.000,00 

 
 

Objetivo: Gestão 
Categoria: Gestão Organizacional 
 
1. Executar pagamentos de serviços de dedicação 
exclusiva de mão de obra (terceirização) R$ 155.000,00 
 
 

Item: Serviço 
Subitem: Continuado 
 
1.Vigilância e segurança R$ 50.000,00, +  limpeza 
R$ 50.000,00  + apoio administrativo R$ 55.000,00 

 


	Compatibilização do Plano de Metas Institucional (PMI) e Plano Anual de Contratação (PAC)

