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Diretoria de Administração e Planejamento – DAP 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANEJAMENTO E 
GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES/PLANO ANUAL DE COMPRAS (PGC/PAC) 

– 2022 

IN 01/2019 

 

TUTORIAL PARA INCLUSÃO DAS SOLICITAÇÕES DO CAMPUS DE SALVADOR 

  

Todos os responsáveis pelos setores que alimentarão o PGC/PAC serão classificados 
pelo Sistema como sendo Área requisitante (PAC-REQUI).  

A alimentação do sistema PGC deverá ser realizada observando os valores limites 
estabelecidos nos Centros de Custos, conforme Anexo ao processo. Os centros de custos 
contêm, apenas, os recursos destinados a aquisição de materiais e serviços necessários 
ao funcionamento do setor. Por se tratar de um planejamento, havendo necessidades no 
curso do exercício 2022 que justifiquem ajustes nos valores, estes deverão ser 
comunicados à Diretoria de Administração e Planejamento que procederá com os ajustes. 
As orientações das etapas de revisão do PGC, por cada setor, segue as determinações 
da IN 01/2019 (https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-
normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733). 

Os planejamentos de contratações inseridos no PGC deverão ser inseridos também no 
Plano de Metas Institucional (PMI) 2022, quando a sua elaboração for iniciada. Essa 
compatibilização é obrigatória, a fim de que o PMI contemple as metas orçamentárias 
previstas no PGC, além das metas não orçamentárias.  

• Atenção: A inserção do item no PGC não é suficiente para as contratações. No 
exercício de 2022 caberá, a cada setor, solicitar, formalmente, conforme 
orientações no processo em tela, a solicitação de aquisição por meio de abertura 
no processo no SEI. 

O prazo para a inserção dos itens no sistema, pelos setores acadêmicos/administrativos 
é até 01/04/2021, conforme Art. 7º., da IN 01/2019. Os itens cadastrados serão analisados 
pelo setor de compras/licitações até o dia 15/04/2021 e, estando de acordo, serão 
enviados para a aprovação da DAP. No período de 15/04 à 30/04/2021 a DAP fará a 
análise e aprovação e envio para o Ministério da Economia por meio do Sistema PGC. 

Quanto a revisão e atualização do PGC 2022, estes seguem o previsto nos Arts. 9º, 10º. 
e 11º da IN 01/2019. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733
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Observação 1 (Adaptado de DEPLAN, 2021): Materiais de consumo em geral, como: 
caneta, papel, copo plástico, entre outros, que estão disponíveis no Almoxarifado do 
Campus de Salvador, não deverão ser solicitados pelas Unidades Requisitantes, pois já 
constarão no PAC do setor responsável (DEPAD/DIVICOM/ALMOXARIFADO). As 
Unidades Requisitantes só deverão solicitar material de consumo que seja específico 
do setor (Departamento Acadêmicos e setores administrativos, não incluídos na 
classificação acima). 
 
Observação 2: (Adaptado de DEPLAN, 2021) Os materiais ou serviços cuja contratação 
ocorra por meio de contratos administrativos já existentes no Campus, tais como: diárias, 
passagens, coffee break, toners e outros insumos não deverão ser solicitados pelas 
Unidades Requisitantes, pois já constarão no PGC do setor responsável, neste caso 
(Gabinete.SSA & GGTI). A solicitação da unidade, quando da necessidade dos itens 
citados, deve ser dirigida seguindo o fluxo institucional para os itens. 

 

 

Quadro 1: Cronograma para elaboração do PGC 

Atividade Prazo 

Envio pelas áreas requisitantes dos itens que pretendem contratar ao setor de 

licitações 
Até 01/04 

Consolidação dos itens e cadastramento do Plano pelo setor de licitações 15/01 a 15/04 

Aprovação do Plano pela autoridade competente (DG/DAP) De 15/04 a 30/04 

Envio ao Ministério da Economia, conforme IN 01/2019 Até 30/04 

Possibilidade de inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens do 

Plano visando à sua adequação à proposta orçamentária do órgão ou entidade 

ao qual se vincular a UASG 

De 1° a 30/09 - 1a. 

Etapa; 

De 16 a 30/11 - 2a. 

Etapa 

Adequação do PAC ao orçamento aprovado 

15 dias após a 

aprovação da 

LOA 

Fonte: Adaptado de Ministério da Economia (2019)[1]. 

 

  

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2074098&id_documento=2074099&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=f799aea132ca35fdbaab96bf82876d0a8792dcc186ccfb3fccfaf5a621f9af0f#_ftn1
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PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: 

 

Acesse o Portal do PGC (https://pgc.planejamento.gov.br/login) e efetue o seu acesso 
informando o seu login (seu CPF) e a senha cadastrada no SIASG, conforme Figura 1. 
Caso a senha tenha sido expirada e/ou você não possua a senha, por gentileza, abrir 
processo no SEI, preencher o formulário de Cadastro do SIASG, assinar e enviar para a 
Diretoria Geral com cópia para Depad.Gecom.Rei e por e-mail para a Gerência de 

Compras da Reitoria (siasg@ifba.edu.br), conforme dados do anexo I. 

 

 

 

PASSO 2: 

Após acesso no sistema, clicar no Plano Anual 2022, de cor verde, conforme Figura 2. 

 

https://pgc.planejamento.gov.br/login
mailto:siasg@ifba.edu.br
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Passo 3: 

Após clicar no Plano Anual 2022, conforme Figura 2, o requisitante, antes de clicar em 
adicionar itens, deverá a Unidade Requisitante deve criar seu grupo. Exemplo: DEMAG – 
Permanente (Para identificar os itens de capital – equipamentos, TIC, etc.); DEMAG – 
Custeio (para identificar os itens de custeio). Se existir mais de um laboratório no 
departamento, por exemplo, cadastrar: DATM – Lab xxxx; DATM Lab xxx2.... etc., a fim 
de que os centros de custos possam ser gerenciados. Na descrição fazer o detalhamento 
do item e justificar a motivação da compra. O cadastro por grupo visa melhorar o 
gerenciamento setorial das aquisições.  

Assim, os setores (unidades responsáveis) devem cadastrar seus itens, dentro desse setor 
e vinculando-o ao Setor Estratégico a quem está vinculado. Ex: DATM (Unidade 
Responsável) e Vincular ao Grupo: Diretoria de Ensino já criado no sistema. Os grupos 
foram criados conforme centro de custos e setores vinculados. 

 

 

Observação 1: É possível realizar a importação de planos de anos anteriores para o plano 
em elaboração, agilizando a elaboração do Plano do ano seguinte a partir dos itens já 
cadastrados – ou seja, como o PAC já foi alimentado em 2020 para 2021, o setor poderá 
importar os dados já cadastrados para alimentar o PAC de 2022. 
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Passo 4: 

Após selecionar o Grupo correspondente, selecionar o tipo de item a ser cadastrado, 
conforme Figura 3. 

 

 

Passo 5: 

Prosseguir com o preenchimento dos campos necessários à identificação do item, conforme 
Figura 4. 
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Observação 1: Se o item for equipamentos, máquinas, móveis e utensílios devem ser 
cadastrados como recurso de capital. Se for material de consumo, expediente, serviços, 
dentre outros relacionados com o funcionamento, devem ser cadastrados como recursos 
de custeio. 

Observação 2: Itens de informática devem ser enviados para a unidade TIC que fará a 
triagem e a composição dos pedidos. A GGTI é a responsável por essa unidade e por 
projetar todas as compras de TIC. Sugerimos que antes de cadastrar itens dessa natureza 
consultem a GGTI quanto as especificações. 

Observação 3: Na seção “Informações Gerenciais”, item “Vincular ao grupo” a Unidade 
Requisitante deverá vincular a sua solicitação ao setor vinculado. Com isso, todas as 
solicitações de cada setor dentro de uma unidade acadêmica/administrativa. Ex: Uma 
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determina coordenação de custo estará vinculada ao Departamento e este a Diretoria de 
Ensino. 

 

Passo 6:  

Após preencher os campos, o requisitante deverá clicar em SALVAR. Em caso de mais de 
uma solicitação, o requisitante poderá clicar em SALVAR e CONTINUAR. 

Passo 7:  

Ao final do total das inclusões de itens, a Unidade Requisitante deverá: 

1. Selecionar os itens cadastrados e, na sequência, clicar no botão “situações” (Final 
da página) e executar o seguinte procedimento: 

a. Os “tipos de itens” cadastrados como materiais (consumo e permanentes, 
exceto de informática), serviços, obras e serviços de engenharia devem ser 
enviados para o Deplan, a Unidade de Compra (UC), que é a 
SECOM/DEPAD.  

b. Os itens cadastrados como soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação devem ser enviados diretamente para a área de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC)/GGTI. Essas demandas são atribuídas 
para a área TIC (PAC-TIC) que fará as análises das demandas de 
contratação de bens ou serviços de TICs encaminhadas pelos requisitantes 
a serem inseridas no Plano Anual de Contratações. 

Por fim, após a triagem, o setor de compras/licitações (DEPAD/SECOM/GEMAT) enviará 
para a autoridade competente -  Autoridade Competente (PAC-AUTOR), neste caso a 
DAP, que fará a análise podendo aprovar ou não o item solicitado e enviar para o Ministério 
da Economia, observando o limite máximo do orçamento do Campus. 

Informações adicionais poderão ser acessadas a seguir, disponibilizadas pelo Ministério 
da Economia1: 

1. O preenchimento é didático e o portal dispõe de informações que auxiliarão na 
alimentação do PGC, inclusive para os responsáveis que ainda não possuem a 
senha do sistema, tais como:  

1. Plano Anual de Contratações; 
2. Como acessar o Sistema; 
3. Perguntas e Respostas; 
4. Orientações para acesso ao Sistema PGC; 
5. Apresentação Workshop - ENAP; 
6. Manual do Sistema PGC (atualizado em abril de 2019); 
7. Vídeos Tutoriais; 

• Caso mesmo com o tutorial anteriormente apresentado existam 
dúvidas, sugerimos assistir o vídeo https://youtu.be/uABH-kzMx-0 
(sugerimos assistir a partir do tempo 02:50:21, que é focado no 
preenchimento do PAC). O vídeo, que possui 3h e 37 minutos, fala 
sobre os conceitos, aspectos legais e normativos e pode ser assistido 

 
1  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/institucional/1090-pac-page
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/orientacoes-e-procedimentos/pgc-orientacao
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pacepgc-faq
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/orientacoes-e-procedimentos/pgc-orientacao
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/PAC-IN-01.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/PGC/ManualPGC.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/capacitacao/1099-tutoriais-pgc
https://youtu.be/uABH-kzMx-0
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de forma completa caso o servidor deseje compreender melhor os 
processos de licitações e compras no âmbito da administração pública. 

Dúvidas quanto ao preenchimento poderão ser enviadas para o e-mail: "DAP SALVADOR" 

dap-ssa@ifba.edu.br/ "DEPAD SALVADOR" depadssa@ifba.edu.br.  

 

Salvador, 11/01/2020. 

 

Diretoria de Administração e Planejamento - DAP 

 

  

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:depadssa@ifba.edu.br
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Anexo I – Dados de preenchimento do formulário de Cadastro no SIASG/Senha PGC 

CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR- Formulário 1 

        
DATA 

  
  1- SIAFI x 1- INCLUSÃO 

  3- SIAFI EDUCACIONAL   3- EXCLUSÃO 02/04/2020 

x 4- SIASG   4- TROCA DE SENHA 

Nº DO DOCUMENTO 

  
  

5-TREINO-SIASG 

6-SICONV 
    

  7- SERPRO       

  8- TESOURO GERENCIAL       

  9- SIADS       

  
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR 

1- NOME COMPLETO  2- CPF  

3- E-MAIL 

INSTITUCIONAL  

4-RG/EMISSOR/UF 

  
5-MATRÍCULA SIAPE  

6-NOME 

PREFERENCIAL  
7- CARGO/FUNÇÃO  8 - LOTAÇÃO  

9- UNIDADE GESTORA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS DE SALVADOR 

10- CÓDIGO 

158411 

11- ENDEREÇO RESIDENCIAL (COMPLETO: LOGRADOURO, N°, COMPLEMENTO, 

BAIRRO E CEP) 

RUA EMIDIO DOS SANTOS, S/N, BARBALHO 

  

12- TELEFONE(S) 

  
13- ASSINATURA DO 

OPERADOR 
12.1- RESIDENCIAL 

  
12.2TRABALHO  

  

1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

  

2. AUTORIZAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

14- NÍVEL DE ACESSO  15- PERFIS SOLICITADOS  

16- OBSERVAÇÕES 

  

  

  

17- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO  

18- CARGO/FUNÇÃO  
19- ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO 
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20- NOME DO TITULAR DA UG/ÓRGÃO/ENTIDADE 

 

IVES LIMA DE JESUS 

21- CARGO/FUNÇÃO 

DIRETOR GERAL  

22- ASSINATURA DO TITULAR 

  

  

3. CREDENCIAMENTO ( PARA USO DO CADASTRADOR ) 

23- NOME DO CADASTRADOR 

  

24- DATA DO CREDENCIAMENTO 

  

25- NÍVEL DE ACESSO CONCEDIDO 

  

26- PERFIS CONCEDIDOS 

  

27- GRUPO DE DDM CONCEDIDO (EXTRATOR DE DADOS) 

  

28- OBSERVAÇÃO 

  

29- ASSINATURA DO CADASTRADOR 

  

  

 

 


