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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIRETORIA DE COMPRAS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2021/DCOM/UFG

Processo nº 23070.006248/2021-99

Goiânia, 03 de fevereiro de 2021.

 

Aos

Sr(as) Diretores(as) e Agentes de Compras das Unidades e Órgãos da UFG

  

Assunto: Cronograma de elaboração do PAC 2022 da UFG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.006248/2021-99.

Prezados(as),

 

1. A fim de atender a Instrução Norma�va (IN) nº 01/2019, que "Dispõe sobre Plano Anual de
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratações", faz-se necessária a elaboração do novo PAC 2022 no âmbito da
Universidade Federal de Goiás.

2. Neste processo, constam anexos: cópia da IN nº 01/2019 (documento SEI 1850494); Manual
do Usuário do Sistema PGC (documento SEI 1850497); Anexo - tutorial de como trocar senha do SIASG
(documento SEI 1850502); Cronograma anual e fixo de cadastro do PAC no âmbito da UFG (documento
SEI 1858265); e apresentação da DCOM sobre alguns pormenores do cadastro de itens no sistema PGC
(documento SEI 1858266).

3. Solicitamos que todos leiam o arquivo da APRESENTAÇÃO DA DCOM, pois lá constam
descritos os principais aspectos dos cadastros dos itens do PAC, bem com ressaltadas as diferenças com
relação ao cadastro dos anos anteriores. 

4. Entre os pontos mais importantes rela�vos às mudanças, ressaltamos:

5. - Este ano é possível que o cadastrador veja, edite e exclua os itens cadastrados pelas outras
unidades/órgãos, por isso, recomendamos EXTREMO CUIDADO nas operações, para não mexer nos itens dos
outros cadastradores;

6. - O campo VINCULAR AO GRUPO não deve ser preenchido, pois essa a�vidade será realizada
posteriormente pela DECOM. Nesse mesmo sen�do, nenhum grupo deve ser criado pelos cadastradores;

7. - No campo UNIDADE RESPONSÁVEL, favor informar a sigla padrão da unidade/órgão, em
letras maiúsculas, iguais para todos os itens a serem cadastrados, exemplo: DCOM, EA, FIC, PROEC e etc;
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8. - ATENÇÃO: no momento do acesso, caso apareça a mensagem de "Sistema indisponível", esta
pode ser devido a problemas com a senha. Nessa situação, tente trocar sua senha seguindo os passos do
arquivo COMO TROCAR SENHA SIASG (documento SEI 1850502). Caso conste a informação de senha
revogada ou bloqueada no endereço de troca de senha, favor reabrir o processo de Permissão de Acesso ao
SIASG, inserir formulário, preencher, assinar e enviar à DCOM solicitando TROCA DE SENHA. 

9. A seguir, divulgamos o cronograma fixo para a inclusão do PAC no sistema PGC:

Período Ação Responsável 

01/01
a 15/02

Realizar o planejamento das demandas de aquisição para o ano
subsequente 

Regularização do Acesso ao PGC: 

1. Para TROCA SENHA, acessar o processo já aberto em anos
anteriores, inserir formulário SIASG, preencher, assinar e enviar ao
DMP. 

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

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

16/02 a
22/03

Cadastrar os itens do PAC do ano subsequente no sistema PGC e enviar
para análise.

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

23/03
a 03/04 

Fechar sistema.
Conferir e agrupar os itens enviados para análise do PAC do ano
subsequente no PGC.
Enviar e-mail às UA/Órgãos para ajustes e correções.
Autuar processo no SEI com a planilha do planejamento de cada UA/
Órgão, para homologação dos Diretores.

DCOM

04/04 a
15/04

Unidades Acadêmicas e Órgãos realizarem os ajustes indicados nos e-
mails enviados pela DCOM.

Diretores das Unidades Acadêmicas e Órgãos homologarem, via ciência
no SEI, os processos autuados pela DCOM para fins de registro do PAC
do ano subsequente.

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

16/04 a
28/04 Efetuar as últimas correções e análises do PAC do ano subsequente da

UFG no PGC.

Enviar para aprovação do Pró-Reitor o PAC do ano subsequente da UFG
no PGC.

DCOM e PROAD

https://sei.ufg.br/up/355/o/Como_trocar_senha_SIASG.pdf
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29 e
30/04

 Envio do PAC do ano subsequente da UFG no PGC para o Ministério da
Economia.  Pró-Reitor

15/05 Divulgação do PAC do ano subsequente no site da DCOM. DCOM

Da primeira reabertura para redimensionamento:

01/09 a
15/09

 Correções e redimensionamentos de itens do PAC do ano subsequente
visando a sua adequação à proposta orçamentária da UFG, no sistema
PGC.

Envio dos itens corrigidos para análise.

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

15/09 a
28/09

Conferir e agrupar os itens redimensionados e enviados para análise do
PAC do ano subsequente no PGC.

Efetuar as últimas correções e análises do PAC do ano subsequente da
UFG no PGC.

Enviar para aprovação do Pró-Reitor o PAC do ano subsequente da UFG
no PGC.

DCOM

29/09 a
30/09

Envio do PAC do ano subsequente da UFG no PGC para o Ministério da
Economia.

Pró-Reitor de
Administração e
Finanças

Da segunda reabertura para redimensionamento:

16/11 a
23/11

Correções e redimensionamentos de itens do PAC do ano subsequente
visando à sua adequação à proposta orçamentária da UFG, no sistema
PGC.

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

23/11 a
28/11

Conferir e agrupar os itens redimensionados e enviados para análise do
PAC do ano subsequente no PGC. DCOM

29/11 e
30/11

Envio do PAC do ano subsequente da UFG no PGC para o Ministério da
Economia.

Pró-Reitor de
Administração e
Finanças
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Do ano de execução do PAC:  

Do 1º
ao 25º
dia de
cada
mês

 Correções e redimensionamentos de itens do PAC do ano de execução
visando a sua adequação à proposta orçamentária da UFG dentro do atual
exercício, no sistema PGC, conforme instruções abaixo: 

- INCLUSÃO DE NOVO ITEM: a unidade/órgão acessa o sistema PGC, inclui
o novo item e envia à Unidade de Compra ou Área de TIC e envia e-mail à
DCOM (regianem@ufg.br);

- EXCLUSÃO DE ITEM: a unidade/órgão envia e-mail à DCOM
(regianem@ufg.br) solicitando a exclusão do item, informando o número deste;

- REDIMENSIONAMENTO DE ITEM: a unidade/órgão envia e-mail à
DCOM  (regianem@ufg.br) solicitando a exclusão do item antigo, informando
o número deste, ao mesmo tempo em que acessa o sistema PGC, inclui o novo
item já redimensionado e envia Unidade de Compra ou Área de TIC.

-Envio dos itens corrigidos ou incluídos para análise.

Agentes de compras

ou Pró-Reitor das
Pró-Reitorias,
Diretor das Unidades
Acadêmicas  e dos
Órgãos

Do 26º
dia ao
28º dia
de cada
mês

Conferir e agrupar os itens redimensionados e enviados para análise do PAC do
ano subsequente no PGC. DCOM

Do 29º
dia ao
30º dia
de cada
mês

Envio do PAC do ano de execução da UFG no PGC para o Ministério da
Economia.

Pró-Reitor de
Administração e
Finanças

 

10. O cadastro dos itens terá início sempre no dia 16/02 do ano anterior. Favor não acessar o
sistema antes disso, contudo as unidades/órgãos já podem providenciar as regularizações de suas senhas de
acesso, caso necessário, bem como o levantamento interno de suas demandas. O prazo máximo para
inserção dos dados no PGC será sempre até o dia 22/03 do ano anterior, conforme es�pulado neste O�cio e
cronograma divulgado acima. 

11. A PROAD agendará, ainda este mês, uma reunião com os Diretores das unidades e
posteriormente outra com os Diretores dos órgãos, a fim de tratar acerca das compras do ano de 2021
(Requisições do SIPAC), do orçamento da Universidade e também sobre o PAC 2022. 

12. Ressaltamos que o montante de recurso a ser des�nado às unidades para o ano de 2022 será
o equivalente ao de 2021, e que a princípio, deveremos considerar redução de 18% no orçamento em
relação a 2020.

13. Todas as informações e arquivos aqui constantes serão divulgados como "No�cia" no site do
DCOM. Para nosso controle interno e da PROAD, solicitamos que seja dada ciência neste O�cio Circular.

14. A equipe da DCOM fica a disposição para esclarecimentos.  

Verlany Marinho de Souza Biage  
Direção – DCOM - 3521-1015 - diretoria.dcom@ufg.br 
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Dúvidas sobre: 
*Cadastro dos itens do PAC no PGC / Senhas 
Regiane Miranda – 3521-1019 - regianem@ufg.br 

*Catálogo de Material / Catmat e Catser : 
Webber Tavares de Carvalho – 3521-1012 - webbertavares@ufg.br / cap.dcom@ufg.br 
Gustavo Xavier – 3521-1012 - gustavo.xavier@ufg.br 
Simone Mendes - 3521-1012 - simonemendes@ufg.br

 

Atenciosamente, 

 
Verlany Marinho de Souza Biage 

Diretora da Diretoria de Compras - DCOM 
Universidade Federal de Goiás - Regional Goiânia 

E-mail: diretoria.dcom@ufg.br 
Fone: (62) 3521-1015

 

Documento assinado eletronicamente por Verlany Souza Marinho De Biage, Diretora, em 09/02/2021,
às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1850001 e o código CRC 3BE7D3DA.

Avenida Esperança s/n, - Bairro Campus Samambaia - Telefone:
CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/

protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.006248/2021-99 SEI nº 1850001

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

