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PLANEJAMENTO 2020
A UFJ se prepara para atender a Instrução Normativa (IN) nº 01, de 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 - PGC."

Perante o exposto, faz-se necessária a elaboração do novo PAC 2021, no âmbito da Universidade Federal de 

Jataí - UFJ.
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Planejamento  

➔ O Planejamento será  a etapa para consolidar todas as solicitações de itens  considerados básicos e 

essenciais, que garantem a manutenção e o funcionamento da Instituição. 

➔ O Planejamento 2020 servirá para a elaboração do PAC 2021 e como instrumento de consulta para os 

pedidos de compras feitos em 2021.

➔ A elaboração do Planejamento (PAC) é obrigatória, segundo a aplicação dada pela IN 01/2019.
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Instrução Normativa nº 01/2019

➔ Cada Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) deverá elaborar anualmente o respectivo 

PAC, contendo todos os itens que pretende contratar no exercício subsequente;

➔ A UASG que não enviar o PAC ao Ministério da Economia por meio do Sistema PGC, será inativada no 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg).

Para maiores informações, consulte a instrução normativa nº 01/2019 na íntegra no link: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019
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O que é o PGC? 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC. 

Resumidamente, o PGC é um sistema online administrado pelo Ministério da Economia, que tem como 

função a elaboração do Planejamento (preenchido com os itens solicitados nas planilhas enviadas pelas 

UAEs / departamentos), ou seja, os itens cadastrados no PGC, estarão no Planejamento 2020 e vão gerar um 

documento, o Plano Anual de Contratações - PAC 2021. 

Para conferir o site do sistema PGC, acesse: https://pgc.planejamento.gov.br/ 
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O que é o PAC?
Plano Anual de Contratações - PAC

É a ferramenta que  consolida todas as contratações que órgão pretende realizar no exercício subsequente.  

Na prática, o PAC é o documento preenchido / gerado no PGC, que formaliza e registra o cadastro de todos 

os itens solicitados no Planejamento (itens que são coletados das planilhas fornecidas pelas Unidades Acadêmicas e 

departamentos da UFJ) . 

No PAC ficam registradas as contratações de: Bens, Serviços, Obras e Soluções de Tecnologia da Informação 

e Comunicação.
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PAC x PGC

PGC - Sistema do governo federal para cadastros dos itens do planejamento e que gera o PAC. 

PAC - É a ferramenta (documento gerado) no PGC, que irá consolidar tudo o que foi planejado e servirá 
de suporte para as contratações feitas pela órgão / instituição. 
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Fluxo detalhado - Planejamento 2020
1. Passo 1: Setor de Planejamento (PROAD-UFJ) envia o modelo da planilha de Planejamento para os  setores requisitantes 

(Unidades Acadêmicas / Departamentos) preencherem de acordo com suas necessidades de compras;

2. Passo 2: Setores Requisitantes (UAEs / Departamentos) preenchem a planilha e enviam ao setor de Planejamento;

3. Passo 3: Setor de Planejamento recebe as planilhas de planejamento preenchidas, faz a validação e cadastra os itens 

solicitados dentro do sistema PGC;

4. Passo 4: Setor de Planejamento devolverá relatórios do que foi cadastrado no PGC para os setores requisitantes 

analisarem. Caso falte algum item, será adicionado ao planejamento durante as fases de revisão, respeitando os prazos;

5. Passo 5: Não havendo mais correções e inclusões no planejamento, o Setor de Planejamento consolida as informações,  

em seguida gera o PAC, que depois é enviado para o Ministério da Economia; 

6. Passo 6: O Ministério da Economia recebe o PAC e posteriormente são gerados relatório finais do PAC 2021 no PGC.

7. Passo 7: O Setor de Planejamento (PROAD-UFJ) publica o relatório final do PAC no site oficial da PROAD (COAD) para 

que o Setor de Compras / Licitações prossiga com o fluxo de pedidos de compras em 2021. 
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Vídeo Informativo: PAC e IN 01/2019

Clique na imagem acima para assistir o vídeo 

Caso não carregue, abra o link no navegador:
 https://www.youtube.com/watch?v=ypJiTsZubdg
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Depois de preenchido o PGC existe necessidade de solicitar e/ou 
licitar? 

Sim! O Plano Anual de Contratações reflete aquilo que a instituição pretende fazer no exercício financeiro 

subsequente ao do registro do PGC. 

O PGC é o planejamento que deverá ser seguido para o processo posterior: solicitação, pedidos e compras, ou 

seja, você irá planejar em 2020 enviando as planilhas preenchidas para o setor de Planejamento 

cadastrá-las no PGC, assim as unidades demandantes poderão solicitar  a aquisição dos itens desejados 

no ano de 2021. 
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Formato da Planilha de Planejamento

*Preenchimento obrigatório

Clique no link e baixe o modelo da planilha: https://drive.google.com/open?id=1_Qm4eln519L9drqw2PeaN1kJPYb8SVECMMoVGGl15Tg 
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IMPORTANTE: Preenchimento das Planilhas 

As colunas CATMAT/CATSER são de extrema importância, assim como a descrição,  é através desse código que o 
nosso cadastro no sistema PGC será mais específico em localizar o item correto que foi solicitado. Códigos semelhantes 
também serão aceitos, desde que seja descrito o objeto adequado na coluna de “descrição”. Itens sem o código 
CATMAT/CATSER, não serão cadastrados no PGC. 

Unidade: Tomem cuidado, a ausência “Unidade”, poderá ter consequências no valor total do planejamento. Exemplos: 2 
litros de leite é diferente de 2 unidades de leite / 2 caixas de leite (Caixa com 12 unidades / Caixa com 24 unid). 
Especifique bem! 

Quantidade Mensal / Anual: necessitamos saber a quantidade ideal do item por 12 meses. Preencha de forma correta 
para que não tenhamos erros no valor total. Ex: Se você usa 1 litro de Álcool por mês, logo você utiliza 12 litros por ano. 

O valor unitário = valor estimado de cada item. Na fase de planejamento não será cobrado orçamentos oficiais e 
assinados, você poderá fazer a busca do valor / orçamento simples de cada item, em sites de busca da internet. 

Justificativa da aquisição: Informar qual justificativa da compra do item / Dê detalhes do uso / Quem vai atender, etc.
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Quais itens posso cadastrar no Planejamento? Somente Custeio. 

➔ O escasso orçamento previsto com despesas de capital será aplicado exclusivamente com investimentos 

que abrange toda a instituição (Reestruturação e Modernização da UFJ);

➔ Portanto, para otimizar o preenchimento das planilhas e direcionar de forma adequada o orçamento das 

unidades no Planejamento 2020, serão considerados válidos para o cadastro no PGC, apenas os itens de 

custeio, que são considerados básicos e essenciais para manutenção e funcionamento da Instituição;

➔ Itens de capital preenchidos nas planilhas da UAEs não serão validados no sistema PGC.
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Materiais de Custeio x Capital

Custeio:  são materiais ou serviços contratados para a manutenção da instituição. São do grupo de custeio 
despesas com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, 
bolsas e benefícios aos estudantes.

➔ Exemplos de custeio:  materiais de consumo, de expediente e limpeza, manutenção hidráulica, 
elétrica, jardinagem, etc.

Capital: Qualquer equipamento permanente adquirido, que resulte em reposição ou aumento de patrimônio 
da instituição, tais como obras, construções, instalações e demais materiais permanentes.

➔ Exemplos de capital: eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.
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Exemplos de itens de custeio - básicos e essenciais

➔ Material de expediente (Papel A4, caneta, giz, apagador, etc);

➔ Material de laboratório (reagentes, frascos, recipientes, etc);

➔ Material de limpeza e higiene (detergente, Álcool e Gel, etc);

➔ Serviços de manutenção (em equipamentos, máquinas, reformas, etc);

➔ Reparo  e instalações (fios, tomadas, interruptores, canos, etc);

➔ Serviços de locação de software; etc.
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Diárias, Viagens, treinamentos e outros serviços

Mesmo que não tenha data prevista, é necessário incluir uma estimativa de viagens, eventos e 
treinamentos no Planejamento, de acordo com o que poderá ser realizado em 2021. Para esses pedidos é 
necessário informar a quantidade de servidores que poderão usufruir do item. Veja abaixo um exemplo de 
treinamento planejado.
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Códigos comuns para inclusão no planejamento (CATMAT / CATSER)

● DIÁRIAS COM PESSOAL – CATSER 21849 

● PASSAGENS AÉREAS – CATSER 25828 

● BOLSA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – CATSER 21857

● INSCRIÇÃO EM EVENTOS E CURSOS – CATSER 3808 

● LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE (Cessão temporária de direitos sobre programas de 

computador locação de software) – CATSER 27502 

● ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO / MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO – 

CATSER 25518
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Catálogo de códigos CATMAT / CATSER

Para facilitar a busca dos códigos específicos dos itens que serão preenchidos na planilha de 

planejamento, recomenda-se que as unidades / departamentos demandantes utilizem o catálogo online 

para encontrar os códigos CATMAT / CATSER. 

➔ Site do Catálogo: https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/  

➔ Video Tutorial de como fazer a consulta: https://youtu.be/t1RqIpebyms 
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Orçamento UAEs - Despesas de Custeio
O escasso recurso a ser destinado às unidades, referente ao Planejamento 2020, foi calculado por aluno equivalente de cada 
unidade, conforme a disponibilidade com despesas de custeio anual. Para evitar excessos no quantitativo de itens solicitados e 
aprimorarmos os cadastros no sistema PGC, recomendamos que cada unidade faça o planejamento atendendo o valor 
estimado. Cada UAE poderá considerar o custeio de 2020 acrescido de 20% para regular seus gastos com os itens solicitados.

Na tabela não está incluso os 
valores destinados a diárias, 
bolsas e auxílios a 
estudantes.

Maiores informações sobre o Orçamento,  entrar em contato com o DCF-UFJ / E-mail: dcf.jatai@ufg.br 19



Prazo para as UAEs / Departamentos enviem as 
planilhas preenchidas

Conforme cronograma estipulado no Ofício Circular Nº 5/2020/COAD-REJ/REJ/UFG, do processo 

23070.020350/2020-16, todas as unidades, departamentos e setores da Universidade Federal de Jataí deverão 

enviar suas planilhas preenchidas com os itens para o Planejamento 2020  até o dia 20/05/2020. 
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Prazos no PGC - Revisão do Planejamento

No segundo semestre de 2020, após a fase de envio e cadastramento das planilhas de planejamento, o 

Ministério da Economia libera no sistema PGC, duas fases para acrescentar ou corrigir os itens do PAC 

2021. Nessas fases o setor de Planejamento estará recebendo os novos pedidos nos períodos a seguir:

1ª Fase - 01 de agosto até 11 de setembro de 2020

2ª Fase - 01 de outubro até 13 de novembro de 2020
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Envio das Planilhas 

Pode ser enviado para o setor de Planejamento da PROAD-UFJ, através dos seguintes contatos: 

planejamento.jatai@ufg.br

caio.vilela@ufg.br 

Favor enviar o planejamento em formato de Planilha: Excel (xlsx) ou LibreOffice (ODF). 
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Divulgação - Itens Cadastrados no PGC 2020 / PAC 2021

➔ Os itens cadastrados serão divulgados no site da PROAD-UFJ  (site da Coad) em formato de relatório. 

➔ O Setor de Planejamento autuará processo no SEI com as planilhas  dos itens da sua unidade já 

cadastradas no PGC (o processo será encaminhado para cada unidade durante fase de revisão).

➔ Após a última fase de revisão em novembro, o setor de Planejamento finaliza o Planejamento 2020, 

gerando o relatório do PAC 2021 de todos os itens cadastrados e publica no site oficial da PROAD-UFJ. 
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Cronograma

CRONOGRAMA PGC 2020

Atividade Prazo

Envio das planilhas de planejamento preenchidas Até 20 de maio

1ª fase de Revisão PGC: para confirmar os itens cadastrados, 
excluir ou cadastrar novos itens do Planejamento. 

01 de agosto até 11 de setembro

2ª fase de Revisão PGC: para confirmar os itens cadastrados, 
excluir ou cadastrar novos itens do Planejamento. 

01 de outubro até 13 novembro

Divulgação do Relatório do PAC 2021 Até 15 de dezembro

Obs: Itens faltantes ou não encontrados na fase de envio das planilhas,  poderão ser adicionados durante as fases de revisão. 
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Dúvidas na elaboração do Planejamento / Planilhas
➔ Considerando a declaração de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, realizada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Respeitando a Instrução Normativa Nº 19, de 

12 de março de 2020, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19),  o setor de Planejamento da PROAD-UFJ 

não realizará reuniões presenciais com as unidades. 

➔ Recomendamos que leia atentamente a esta apresentação e as orientações encaminhadas junto ao comunicado 

oficial do processo SEI Nº 23070.020350/2020-16. Em caso de dúvidas, entrem em contato com o servidor Caio 

Vilela, do setor de Planejamento da PROAD-UFJ, enviando seu questionamento para: caio.vilela@ufg.br.
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PLANEJAMENTO 2020 / PAC 2021

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROAD-UFJ)

Setor de Planejamento

Caio Vilela Azevedo - Assistente em Administração 

E-mail: caio.vilela@ufg.br / planejamento.jatai@ufg.br

Ramais: (64) 3606-8113/ 3606-8114

Website: https://coad.jatai.ufg.br/
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