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ABREVIATURAS E SIGLAS

Siglas/Abreviaturas
UD

Significado
Unidade Demandante

PAAC

Plano Anual de Aquisições e Contratações

CAC

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

NGER
PTA

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados
Plano de Trabalho Anual
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PROPOSTA DO PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
DA PGE PARA O EXERCÍCIO 2020
INTRODUÇÃO
A Procuradoria Geral do Estado dentro do que é estabelecido no seu Projeto de
Desenvolvimento Institucional, tem por dever conduzir um modelo de organização pública
mais compatível com o contexto social atual, onde se espera do poder público, propostas
afirmativas com respostas rápidas para problemas crescentes e cada vez mais complexos.
Nesse sentido, o Plano Anual de Aquisições e Contratações, que ora se apresenta, é
fruto do esforço de melhoria de gestão, incentivado e fomentado pela necessidade de
aperfeiçoamento dos serviços de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica do
Poder Executivo e de se melhor organizar o sistema jurídico normativo estadual, visando
desenvolver a segurança jurídica dos atos do governo estadual.
O modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, que pretendemos aplicar ao processo
de aquisições e contratações, visando suprir a alta Gestão do mecanismo de planejamento que
possibilite o melhor conhecimento das necessidades anuais da PGE-MT, de forma a permitir o
escalonamento dos objetos em níveis de prioridade, possibilitando às unidades executivas o
desenvolvimento racional do planejamento das contratações.
Cabe destacar que esta ação está restrita às aquisições de bens e contratações de
serviços sujeitos ao procedimento de licitação pública, submetidos ao regime jurídico abarcado
pelas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, no âmbito da Instituição, e é amplamente favorável
ao desejo de modernizar a Procuradoria Geral, fornecendo as diretrizes necessárias para a
orientação do foco para o cidadão, em busca do fortalecimento da cidadania e também para os
mecanismos de gestão para resultados e transparência.
Nesse sentido, e com o objetivo de melhor adequar a demanda à capacidade
operacional das áreas envolvidas no procedimento licitatório, o planejamento das aquisições e
contratações é uma construção na qual as unidades organizacionais envolvidas (áreas
demandantes e demais envolvidas), irão aprimorar, a cada ciclo, suas capacidades de
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anteciparem as soluções demandadas pela Administração, inserindo-as no fluxo do processo
de licitação de forma tempestiva.
O Plano de Aquisições e Contratações contribui para a racionalização da gestão do
processo de licitação de serviços e bens, visto fomentar a integração das unidades envolvidas
neste processo organizacional e o fortalecimento das ações de planejamento da fase interna da
licitação.
Neste momento, a PGE procura construir, participativamente, a realidade atual e as
perspectivas culturais da organização, procurando guiar seus passos em busca do
desenvolvimento institucional, onde será decisivo para o sucesso de sua implantação a
composição e o engajamento contínuo das equipes de trabalho, que terá importância essencial
no levantamento que será realizado junto a cada Unidade Demandante (U.D.), no período de 01
de agosto 2019 a 01 de setembro de 2019.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A missão da Procuradoria Geral do Estado é “exercer com exclusividade e excelência a
advocacia pública do Estado de Mato Grosso, mediante a representação judicial e a consultoria
jurídica de seus órgãos e entidades, visando a garantia do interesse público e dos princípios
constitucionais.” Para que isso se concretize, o Plano Estratégico da PGE foi construído tendo
com um dos objetivos estratégicos o de “assegurar a eficiência na gestão de recursos
orçamentários” que vem de encontro a um dos objetivos do Governo do Estado: Gestão Pública
Eficiente – Melhorar a eficiência do gasto e da receita pública.
O planejamento das aquisições e contratações é fundamental para que a execução do
orçamento seja eficiente de modo a não faltar e nem sobrar recursos no exercício financeiro do
ano corrente, bem como promover o uso mais consciente do recurso público, alinhando as
aquisições à necessidade institucional, tendo como uma de suas principais metas atingir
sempre a contratação mais vantajosa.
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PROCEDIMENTOS DAS ETAPAS
O Plano Anual de Aquisições e Contratações (PAAC) percorrerá as seguintes etapas:
I)

PLANEJAMENTO: elaboração das etapas e ações necessárias que irão constar no
Plano por meio de reuniões e documentos;

II)

EXECUÇÃO: aplicação da pesquisa de demandas de aquisição futuras nas áreas
demandantes por meio de planilha (segue modelo anexo);

III)

CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS: análise, revisão e consolidação de todas as
demandas da PGE pela Comissão;

IV)

APROVAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO e DIVULGAÇÃO: encaminhamento do PAAC
pela Diretoria-Geral ao dirigente máximo da PGE para aprovação; regulamentação
por meio de portaria/ instrução normativa e publicação do documento nas mídias
internas da PGE;

V)

REVISÃO: análise da eficácia do plano;

VI)

AVALIAÇÃO: identificação do cumprimento do plano e dos resultados alcançados,
identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano
subsequente.
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DETALHAMENTO DAS ETAPAS
I)

A etapa de PLANEJAMENTO percorrerá o seguinte passo:

Elaboração das etapas e ações necessárias que irão constar no Plano por meio de reuniões e
documentos;
II)

A etapa de EXECUÇÃO percorrerá os seguintes passos:
1- Levantamento da demanda nas unidades:

As demandas dos processos de compra serão levantadass pela Coordenadoria de Aquisições e
Contratos da PGE, que deverá aplicar a Pesquisa de Demanda a todas as Subprocuradorias
Especializadas, aos setores que integram a Diretoria-Geral e demais subunidades que integram
o órgão, para obter deles as informações sobre os itens a serem adquiridos e/ou contratados
para o próximo ano.
a) Preenchimento e envio da planilha “Pesquisa de Demanda” com as aquisições previstas para
o ano de 2020.
 Para as demandas comuns devem-se observar os materiais e serviços já listados na planilha,
adicionando a média de consumo mensal da unidade, a quantidade pretendida e as demais
informações pedidas;
 Para as demandas específicas, deve-se indicar a especificação suscita; grau de prioridade da
aquisição, data estimada para a necessidade do item, além de outras informações. É
interessante dispor em sequência os itens com características similares ou que servirão para o
mesmo fim.
b) Forma de envio: através de e-mail funcional para a Coordenadora de Aquisições e Contratos
cac@pge.mt.gov.br, além do encaminhamento do documento impresso e devidamente assinado
pela chefia da área demandante.
c) Prazo de envio: até 01/09/2019
d) Objetivo dessa etapa: Obter das subunidades as demandas de aquisições e serviços para o
ano de 2020 através do preenchimento da “Pesquisa de Demanda”.
2- Reunião das demandas da unidade:
Diante das planilhas recebidas, a Comissão consolidará todas as demandas em uma única
planilha, fazendo os ajustes que julgarem necessários.
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a) Elaboração do plano de aquisições da PGE para 2020, através das informações obtidas das
“Pesquisas de Demanda”.
b) Objetivo dessa etapa: Reunir as demandas de aquisições para o ano de 2020 por unidade
requisitante e enviar a planilha para análise da Diretoria-Geral e, posteriormente para
aprovação do Procurador-Geral.
III)

A etapa de CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS percorrerá os seguintes passos:

1) Análise das planilhas compiladas;
2) Realização de ajustes, se for o caso;
3) Envio do Plano de Aquisições à autoridade máxima;
4) Prazo: até 30/09/2019;
5) Objetivo dessa etapa: Revisar as demandas, de modo a verificar a presença de
inconformidades e incoerências com os objetivos organizacionais, além de inserir a soma total
das demandas de bens comuns informada pelas unidades.
IV)

As etapas de APROVAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO e DIVULGAÇÃO percorrerão os

seguintes passos:
1) Análise e revisão das planilhas pela Autoridade Máxima;
2) Realização de ajustes, se for o caso;
3) Normatização por meio de portaria interna e/ou instrução normativa;
4) Publicação de versão simplificada do Plano de Aquisições pelos meios oficiais externos e
intranet;
5) Prazo: até 18/10/2019
V)

A etapa de REVISÃO percorrerá os seguintes passos:

1) O setor de licitação faz uma revisão do Plano e faz redimensionamento, se for o caso;
2) Unidade requisitante e demais setores podem fazer a atualização e/ou complementação de
itens;
3) Período de redimensionamento: 02/03 a 31/03/2020
4)Objetivo dessa etapa: Dar a oportunidade de reajustar as informações já constantes no
planejamento de aquisições da PGE.
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VI)

A etapa de AVALIAÇÃO percorrerá os seguintes passos:

1) Unidades requisitantes encaminham planilha de monitoramento do Plano para o setor de
licitação;
2) Forma de envio: através do e-mail cac@pge.mt.gov.br;
3) Prazo de envio: Até 30/11/2020
4) Objetivos dessa etapa: Avaliar o percentual de consonância entre o executado e o planejado,
além das dificuldades encontradas e das propostas de reformulação da elaboração do próximo
Plano.
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CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PAAC
Etapas

Responsável

Ação

Prazo

Comissão do
PLANEJAMENTO

PAAC e Diretoria

Elaboração das ações do PAAC

Geral
Comissão do
EXECUÇÃO

PAAC e Unidades
requisitantes

Levantamento das demandas de todas
as unidades da PGE
Análise

da

01/08/2019
a
01/09/2019

conformidade

CONSOLIDAÇÃO

Setor de

demandas

com

o

DOS DADOS

Licitação

organizacional e inserção das

das

objetivo

30/09/2019

demandas de bens comuns.
Análise e revisão do PAAC pela
APROVAÇÃO/
REGULAMENTAÇÃO/
DIVULGAÇÃO

Autoridade Máxima. Normatização
Autoridade
Máxima

por meio de portaria interna e/ou
instrução

normativa

e

posterior

18/10/2019

publicação nas mídias internas e
externas da Instituição.

REVISÃO

Unidade
Requisitante
Unidade

AVALIAÇÃO

Requisitante e
Setor de
Licitação

Atualização ou complementação da
necessidade

da

contratação,

quantidade e valores.

02/03/2020
a
31/03/2020

Preencher Planilha de monitoramento
do

plano

e

enviar

para

30/11/2020

cac@pge.mt.gov.br
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EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES INSERIDAS NO PLANO
Para organizar o calendário das suas compras, as unidades requisitantes precisam
observar a execução orçamentária e financeira do Estado, publicada anualmente pelo
Governador, além de considerar prazos médios estipulados para a tramitação processual e o
recebimento do material ou execução do serviço, de acordo com cada tipo de processo.
a) Demanda comum: aguardar a abertura do orçamento 2020.
b) Por questão diversas, poderá ocorrer de alguns itens inseridos na Planilha de Demanda em
2019 não estejam disponíveis no Plano Anual de Aquisições de 2020. Nesse caso, sendo o
mesmo imprescindível para o funcionamento da unidade, esta poderá verificar a melhor forma
de adquiri-lo junto ao setor de licitações e Diretoria Geral.
c) Os valores terão variação para mais ou para menos, sendo assim na etapa de revisão,
poderão ser realizados os devidos ajustes.
d) Demanda específica: cada unidade requisitante é responsável por organizar e instruir seus
processos de aquisição de acordo com os critérios da legislação. O cronograma de execução
levará em conta a data pretendida para o uso do bem/serviço.
Cada tipo de item corresponderá a um processo administrativo de aquisição, exemplo:
Um processo de compra de materiais de uso comum (caneta/borracha/café/açúcar) será
formalizado diretamente pela Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, no caso de um item
específico será um processo administrativo formalizado pelo setor responsável pela
necessidade.
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O PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DEFINIDO
Apresentará um campo especificando as demandas por categoria, conforme abaixo:
• Contratação de serviços continuados;
• Contratação de serviços eventuais;
• Contratação de soluções de tecnologia da informação;
• Aquisições de materiais de consumo;
• Aquisição de materiais permanentes;
OBS: Podendo estes alterar a sua ordem em caso de urgência.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
As aquisições e contratações apresentadas no Plano Anual (Planilha Anexa) têm suas
quantidades e valores estimados, podendo sofrer alterações no decorrer do processo
licitatório, devendo ser justificadas nos respectivos termos de referência.
Poderá haver mudanças de priorização e execução do presente plano, o que deverá
ser deliberado de maneira motivada pela Autoridade Máxima, em conjunto com os membros
da Comissão designada pela portaria a ser publicada na fase de Regulamentação.
As aquisições e contratações apresentadas neste plano que não foram previstas no
PTA 2020 ou que tiveram seus valores insuficientes, deverão ser avaliadas para que haja o
devido remanejamento de recursos ou sua complementação, ficando tal ação de
responsabilidade do Ordenador de Despesas em conjunto com as Coordenadorias de
Orçamento, Finanças e Contabilidade da PGE/MT.
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