
CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PCA



Agenda (do ano de 
elaboração)

Ações Responsável

Da elaboração do PAC:

01/01 à 15/02

- Realizar o planejamento das demandas de aquisição 
para o ano subsequente 

- Regularização do Acesso ao novo sistema PGC: 
1. Para TROCA SENHA, acessar o processo já aberto 

em anos anteriores, inserir formulário SIASG, 
preencher, assinar e enviar à DCOM. 

2. Para NOVOS PERFIS autuar processo no SEI 
(formulário SIASG, preencher, solicitante e 
Diretor(a) da UA/Órgão assinarem e enviar à 
DCOM)

-Diretor de Unidade 
Acadêmica e Órgãos 

-Agentes de compras

16/02 a 01/04 - Elaborar os DFDs no sistema PGC e enviar o DFD para 
o setor de contratações (DCOM).

-Diretor de Unidade 
Acadêmica e Órgãos 

-Agentes de compras

Cronograma do PCA 2023- inserção no sistema PGC 



Agenda (do ano de 
elaboração)

Ações Responsável

Da elaboração do PAC:

16/02 a 15/04 - Análise simples dos DFDs e solicitar os ajustes 
necessários para a Área Requisitante; - CAP/DCOM

16/04 à 30/04 

- Agrupar os DFDs (no sistema PGC) por classe: Exemplo: 
DFD da FF tem mesma classe do IPTSP. 

-Enviar para aprovação do Pró-Reitor o PCA do ano 
subsequente da UFG no PGC.
-Elaborar o cronograma de execução do plano

- CAP/DCOM

Até 15/05
 - Aprovação do PCA do ano subsequente no PGC.

- PROAD

Cronograma do PCA 2023- inserção no sistema PGC 



Agenda (do ano de 
elaboração)

Ações Responsável

Da reabertura para redimensionamento: 

15/09 à 10/11
 - Correções e redimensionamentos de itens do PCA do 
ano subsequente visando à sua adequação à proposta 
orçamentária da UFG, no novo sistema PGC.
- Envio dos itens corrigidos para análise. 

- Diretor de Unidade 
Acadêmica e Órgãos 
-Agentes de compras

10/11 à 15/11 

 - Aprovação das correções do PCA do ano subsequente 
no PGC.

- PROAD

Cronograma do PCA 2023- inserção no sistema PGC



PCA 2022



Agenda (do ano de 
elaboração)

Ações Responsável

Da execução do PAC de 2022: 

Do 1º ao 25º dia 
de cada mês 

Correções e redimensionamentos de itens do PCA 2022 visando à 
sua adequação orçamentária da UFG, no sistema “antigo” do PGC, 
conforme instruções abaixo: 
- INCLUSÃO DE NOVO ITEM: a unidade/órgão acessa o sistema 
PGC, inclui o novo item no sistema “antigo” do PGC e envia à 
Unidade de Compra ou Área de TIC e envia e-mail à DCOM 
informando o número do item cadastrado (cap.dcom@ufg.br);
- EXCLUSÃO DE ITEM: a unidade/órgão envia e-mail à DCOM 
(cap.dcom@ufg.br) solicitando a exclusão do item, informando o 
número deste;

- Diretor de Unidade 
Acadêmica e Órgãos 
-Agentes de compras

Sobre o PCA 2022- no sistema antigo do PGC 



Agenda (do ano de 
elaboração)

Ações Responsável

Da execução do PAC de 2022: 

Do 26º dia ao 
28º dia de cada 

mês 

 - Conferir e agrupar os itens redimensionados e enviados 
para análise do PCA do ano 2022 no sistema “antigo” do PGC.

-DCOM

Do 29º dia ao 
30º dia de cada 

mês

- Aprovação do PCA 2022 da UFG no sistema “antigo” do PGC. 

-PROAD

Sobre o PCA 2022- no sistema antigo do PGC 


