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Sistema PGC e Plano Anual de Contratações
Sistema PGC
 PGC é a ferramenta informatizada disponibilizada pela Secretaria de Gestão aos órgãos

e entidades da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para
elaboração dos seus respectivos Planos Anuais de Contratações.

 De uso obrigatório.

Plano Anual de Contratações (PAC)
 PAC é o conjunto de todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar

para o exercício financeiro subsequente, inclusive as renovações.

Escopo do Plano
 Bens, serviços, obras, serviços de engenharia e soluções de TIC.



Requisitos para utilização do PGC

Estrutura

 Informações por Unidade Administrativa de Serviços Gerais - Uasg e por
código de item;

Requisitos do Sistema 
 Cadastro de Uasg e Órgão, Catálogos de Materiais e Serviços do SIASG;
 Usuário e Senha cadastrado no sistema Senha Rede;
 Integração com o SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo

Federal);



Ações por tipos de Planos
Plano Executado(cor vermelha):

 Só permite a visualização dos itens cadastrados no PGC, estejam formalizados ou
não no Plano.

Plano Em execução (cor amarela):
 Permite todas as ações previstas no sistema (incluir, alterar, excluir, enviar, exportar

e visualizar itens), durante todo o ano, porém exige “Justificativa” para as ações que
alteram itens já incluídos no Plano.

Plano Em elaboração (cor verde):
 Permite todas as ações previstas no sistema - não exige justificativa, mas tem

“janelas para o “envio” de itens (cronograma).

Observação: Apenas os itens na situação “Incluído no PAC” (ou “Enviado ao ME”/”Enviado ao ME após
data limite” e “Enviado para o ME (editado)” – denominação anterior) fazem parte do documento
“Plano Anual de Contratações”. Os demais itens cadastrados no sistema (com outros “status”/situação)
estão apenas na base de dados, mas não compõem o Plano.



Cronograma de elaboração de plano

Jan

2º Período de 
redimensionamento
De 16 a 30 de novembro

DezAbr

Período de aprovação e 
envio ao MP
Até 30 de abril

1º Período de 
redimensionamento
De 1º a 30 de setembro

Envio pelas áreas 
requisitantes
1º de janeiro a 1º de abril

Set Nov

Período de consolidação
1º de janeiro a 15 de abril

*Quinzena 
posterior à 
aprovação da 
LOA

Observação:
1. No período entre as janelas de edição e ajuste, o plano fica na situação “Elaborado”.
2. A ação “Incluir no Plano” fica bloqueada durante o período em que o plano estiver na 

situação “Elaborado”.

Plano Elaborado Plano 
Elaborado

Plano 
Elaborado



Planos em execução (atribuições normativas)

 Publicação / disponibilização do Plano no portal do órgão/entidade ou indicação do
link do Painel de Compras (http://paineldecompras.economia.gov.br/)

 Adequação do Plano à proposta orçamentária, na quinzena posterior à
publicação/assinatura da LOA.

 O Setor de Planejamento de Contratações deverá observar se as demandas do
processos licitatórios constam do Plano vigente.
• Se não estiverem no PAC ensejarão a sua revisão, observando-se o disposto no art.

11.
• As demandas constantes do PAC deverão ser encaminhadas ao Setor de

Planejamento de Contratações com a antecedência necessária para o
cumprimento da data estimada no inciso VIII do art. 5º, acompanhadas da devida
instrução processual, de que trata a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, e da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, e normativos
que venham a substituí-las.



Perfis de acesso ao PGC

Perfis
 Requisitante (PAC-REQUI)
 Área de Tecnologia da Informação da UASG - TIC (PAC-TIC)
 Setor de Planejamento de Contratações da UASG/unidade compras (PAC-UNCOMP)
 Autoridade competente da UASG (PAC-AUTOR)
 Autoridade competente do Órgão (PAC-AUTORG)
 PAC-ORGAO (visualiza planos das UASG vinculadas ao órgão do usuário)
 PAC-ADMIN (perfil do administrador do sistema)
 PAC-CONSUL (visualiza planos de qualquer UASG)
 PAC-CONTEX (perfil de órgãos de controle externo)



FLUXO DAS INFORMAÇÕES / PERFIS

UASG



O PGC trata os perfis como instância de ação. Cada
instância é uma “área de armazenamento”;

Cada perfil só edita os itens que estejam na sua “instância
de ação”.



Problemas de acesso
 Possíveis problemas

• Senha expirada / Senha revogada / Senha incorreta / Usuário não habilitado 
para o PGC

 Como resolver tais problemas de acesso
o Senha expirada: acessar o Hod (Serpro) e alterar a senha.
o Senha revogada: solicite ao cadastrador parcial/local do órgão a atribuição de nova

senha de acesso e fazer a alteração da senha (a nova senha é criada como
“expirada”).

o Senha incorreta: redigite a senha corretamente. Na 3ª tentativa incorreta a senha 
será revogada.

o Usuário não habilitado no PGC: solicite ao cadastrador o seu registro no SIASG, 
com habilitação em perfil do PGC.



Sistema Rede Serpro (Senha Rede)



Atualização das base de dados do PGC

 As bases do CATMAT / CATSER / UASG / ÓRGAO e Contratos utilizadas

pelo PGC são atualizadas mensalmente.

 A base de Contratos do SIASG (SICON) não apresenta dados das Atas de

registro de Preços

 As bases do CATMAT e CATSER, utilizadas pelo PGC, contemplam itens que

estão com SITUAÇÃO = “ATIVO”, porém com atributo SUSPENSO = “SIM”.

 Itens “SUSPENSO = SIM” não devem ser inseridos no Plano, pois, quando

da divulgação do edital para nova licitação no Comprasnet o sistema não

permitirá utilizar itens nesta situação.

 Itens SUSPENSOS só devem ser utilizados em contratações continuadas

(renovação de contrato) ou em processos decorrentes de Ata de Registro

de Preço.



Login no Sistema PGC
 Acesso: pgc.planejamento.gov.br



 Usuários com vários perfis - 1
 Permite que um usuário (CPF), resguardada a segregação de

funções, tenha mais de um perfil para acessar o sistema, p.ex.:
o perfil PAC-UNCOMP ter, também, o perfil PAC-ORGAO para
visualizar e exportar os Planos das UASG vinculadas ao Órgão
a que o usuário estiver habilitado.

 Para se logar no PGC o usuário, além de informar o CPF e senha, precisará
escolher o perfil com o qual ele quer acessar o sistema.

 O PGC fará a validação do usuário, senha e do perfil escolhido.
 Se o usuário (CPF) não estiver habilitado no Senha Rede, ou se a senha

informada não estiver correta, ou se o perfil escolhido não estiver
habilitado para o usuário, o sistema exibirá mensagem elucidativa.



Login de usuários com 2 ou mais perfis - 2



Login de usuários com 2 ou mais perfis 3



Página inicial REQUI/TIC/UNCOMP/AUTOR

Clicar em um dos Planos para ir para a página inicial do Plano.



Página inicial – Após escolhido um Plano 



Exibição de itens no PGC

 Para exibir os itens de um plano é necessário clicar no botão
[Localizar] e escolher um filtro e clicar no botão [Pesquisar]
ou, simplesmente clicar no botão [Pesquisar].

 Outra opção é mudar a quantidade de item a serem exibidos
na página, sem utilizar o botão [Localizar].

 Com estas ações, o sistema exibirá os itens do plano,
respeitadas as opções escolhidas.



Filtros do Botão Localizar



Filtros do Botão Localizar



Situações de um item na base de dados

• ÁREA REQUISITANTE
Cadastrado (AR)
Em edição (AR)
[TIC] Cadastrado (AR)
[TIC] Em edição (AR) 
[TIC] Devolvido (AR)
Devolvido (UC)   

 UNIDADE DE TIC
Em edição (TIC)
Aprovado (TIC)
Não aprovado (TIC)
[TIC] Devolvido (UC)
[TIC] Devolvido (AC)
[TIC] Enviado para (TIC)
[TIC] Enviado para TIC (AC)
[TIC] Enviado para TIC (UC)

 UNIDADE DE COMPRAS
Cadastrado (UC)
Em edição (UC) 
[TIC] Cadastrado (UC)
[TIC] Em edição (UC
Enviado para (UC)
Não aprovado (UC) 
Devolvido (AC)
Enviado para o ME
Enviado para o ME após a data limite
Enviado para o ME (editado)
Cancelado

• AUTORIDADE COMPETENTE
Cadastrado (AC)
Em edição (AC)
[TIC] Cadastrado (AC)  
[TIC] Em edição (AC)
Em análise  
Não aprovado (AC)   
Aprovado (AC) 
Enviado para o ME
Enviado para o ME após a data limite
Enviado para o ME (editado)
Cancelado



Exibição do Plano – (Conforme Filtros)



Importar dados do SIASG – 1



Importar dados do SIASG - 2

 Somente é possível importar itens, se a UASG tiver

contrato registrado no sistema de contratos do SIASG

(SICON).

 Atas de Registro de Preço não estão cadastradas no

SICON, portanto não são importadas.

 Itens contratados mediante Empenho, mas sem

contrato, não são importados.



Importar dados do SIASG -3



Importar dados do SIASG - 4



Importar dados do SIASG - 5



Incluir item não TIC no PGC – 1



Incluir item não TIC no PGC – 2 



Incluir item não TIC no PGC – 3 



Incluir item não TIC no PGC – 4 



Incluir item não TIC no PGC – 5



Incluir item não TIC no PGC – 6



Incluir item não TIC no PGC – 7 



Incluir item não TIC no PGC – 8 



Incluir Item não TIC no PGC – 9



Incluir item não TIC – Informações 
orçamentárias



Incluir item não TIC, no PGC –
Salvar/confirmar



Incluir item de TIC no PGC



Incluir item de TIC no PGC



Incluir item de TIC no PGC

 A disposição das demais informações para inclusão

de item de TIC são semelhantes as dos demais tipos

de item, exceto que a vinculação a um Grupo está

no início da inclusão e as do próximo slide.



Incluir item de TIC no PGC – salvar/confirmar



Ações do perfil PAC-REQUI - 1



Ações do perfil PAC-REQUI - 2

Botão [Excluir itens selecionados]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a serem

excluídos.

 O perfil somente pode excluir itens que estejam na sua instância de

ação.

 A ação exige confirmação da exclusão.

 Se confirmada, exclui “fisicamente” os itens assinalados da base de

dados e não há possibilidade de recuperação.



Ações do perfil PAC-REQUI - 3

Botão [Agrupar Itens]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na

página os itens a serem agrupados

 Se o nome do grupo desejado ainda não existir,

permite criar novo grupo.

 O perfil somente podem agrupar itens que estejam

na sua instância de ação.

 Não é recomendável agrupar itens de diferentes

tipos de item.



Ações do perfil PAC-REQUI - 4

Botão [Trocar Tipo de Item]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar o

tipo do item e/ou subitem, escrever a justificativa da troca e clicar em “[Trocar

Tipo]”, pedirá confirmação da troca.

 O perfil somente troca o tipo de item dos itens que estejam na sua instância de ação

e exige justificativa.

 Quando um item tiver o seu tipo trocado, independente de quem cadastrou o item

ou fez a troca, a situação do item ficará na situação de “Em edição (AR)” ou “[TIC] Em

edição (AR)”, conforme o tipo do item, para que seja feito novo acesso ao catálogo

correspondente (CATMAT / CATSER), ajustadas as informações pertinentes ao tipo

de item e tramitação do fluxo normal do processo.



Ações do perfil PAC-REQUI - 4

Trocar Tipo de Item



Ações do perfil PAC-REQUI - 5

Botão [Alterar Und. Resp/E-mail]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar

a Unidade Responsável ou o e-mail da Unidade.

 Não executa tais ações se o item estiver na situação de “Enviado para o ME”,

“Enviado para o ME após a data limite” e “Enviado para o ME (editado)”.

 Pode-se escolher uma das ações ou as duas. É solicitada a informação a ser

alterada e a descrição do campo a ser alterado.

 Pode-se confirmar a ação [Salvar] ou desistir da ação [Cancelar].



Ações do perfil PAC-REQUI - 6



Ações do perfil PAC-TIC - 1



Ações do perfil PAC-TIC - 2

Botão [Excluir itens selecionados]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a serem

excluídos.

 O perfil somente pode excluir itens que estejam na sua instância de

ação.

 A ação exige confirmação da exclusão.

 Se confirmada, exclui “fisicamente” os itens assinalados da base de

dados e não há possibilidade de recuperação.



Ações do perfil PAC-TIC - 3

Botão [Agrupar Itens]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a

serem agrupados

 Se o nome do grupo desejado ainda não existir, permite criar

novo grupo.

 Os perfis somente podem agrupar itens que estejam na sua

instância de ação.

 Não é recomendável agrupar itens de diferentes tipos de item.



Ações do perfil PAC-TIC - 4

Botão [Trocar Tipo de Item]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar o
tipo do item e/ou subitem, escrever a justificativa da troca e clicar em “[Trocar
Tipo]”, pedirá confirmação da troca.

 O perfil somente troca o tipo de item dos itens que estejam na sua instância de ação
e exige justificativa.

 Quando um item tiver o seu tipo trocado, independente de quem cadastrou o item
ou fez a troca, a situação do item ficará na situação de “Em edição (AR)” ou “[TIC]
Em edição (AR)”, conforme o tipo do item, para que seja feito novo acesso ao
catálogo correspondente (CATMAT / CATSER), ajustadas as informações pertinentes
ao tipo de item e tramitação do fluxo normal do processo.



Ações do perfil PAC-TIC - 5

Trocar Tipo de Item



Ações do perfil PAC-TIC - 6

Botão [Alterar Und. Resp/E-mail]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar

a Unidade Responsável ou o e-mail da Unidade.

 Não executa tais ações se o item estiver na situação de “Enviado para o ME”,

“Enviado para o ME após a data limite” e “Enviado para o ME (editado)”.

 Pode-se escolher uma das ações ou as duas. É solicitada a informação a ser

alterada e a descrição do campo a ser alterado.

 Pode-se confirmar a ação [Salvar] ou desistir da ação [Cancelar].



Ações do perfil PAC-TIC - 7



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 1



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 2

Botão [Gerar Relatório]

 A funcionalidade gera/grava um arquivo no formato “PDF” com

todos os itens que estiverem com status/situação “Enviado para o

ME”, “Enviado para o ME após a data limite” e “ Enviado para o ME

(editado)”.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 3

Botão [Excluir itens selecionados]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a serem

excluídos.

 O perfil somente pode excluir itens que estejam na sua instância de

ação.

 A ação exige confirmação da exclusão.

 Se confirmada, exclui “fisicamente” os itens assinalados da base de

dados e não há possibilidade de recuperação.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 4

Botão [Reativar Itens]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a serem

reativados.

 Só reativa itens que estejam com situação “Cancelado”.

 A ação de reativar retorna o item para a situação que estava antes de ser

cancelado.

 Ação exclusiva dos perfis PAC-UNCOMP, PAC-AUTOR e PAC-AUTORG.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 5

Botão [Agrupar Itens]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens a serem

agrupados

 Se o nome do grupo desejado ainda não existir, permite criar novo grupo.

 Os perfis somente podem agrupar itens que estejam na sua instância de

ação.

 Não é recomendável agrupar itens de diferentes tipos de item



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 6

Botão [Trocar Tipo de Item]
 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar o

tipo ou subitem, escrever a justificativa da troca e clicar em “[Trocar Tipo]”, pedirá
confirmação da troca.

 O perfil somente troca o tipo de item dos itens que estejam na sua instância de ação e
exige justificativa.

 Para itens que já estejam na situação de “Enviado para o ME ...”/”Incluído no PAC ...”
não permite a troca de tipo.

 Quando um item tiver o seu tipo trocado, independente de quem cadastrou o item ou
fez a troca, a situação do item ficará na situação de “Em edição (AR)” ou “[TIC] Em
edição (AR)”, conforme o tipo do item, para que seja feito novo acesso ao catálogo
correspondente (CATMAT / CATSER), ajustadas as informações pertinentes ao tipo de
item e tramitação do fluxo normal do processo.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 7

Trocar Tipo de Item



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 8

Botão [Importar Plano] / Opções de ação
 O botão [Importar Plano] tem duas funcionalidades: “Importar Plano” e “Excluir

Plano importado”.
 Na ação de “Importar Plano” é solicitado escolher um dos Planos da lista exibida (só

mostra planos “Em execução” e “Executado”).
 Escolhido um dos Planos, solicita a confirmação (botão [Salvar] ou a desistência da

ação (botão [descartar]).
 A ação de “Excluir Importados”, exclui todos os registros/itens que tenham sidos

importados, independente do item já ter sofrido alguma edição, pede confirmação.
 Avalie bem a ação de “Excluir Importado”, em alguns casos pode ser melhor excluir

os itens individualmente e não o Plano.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 9

Botão [Importar Plano]  Ação de importar
 A funcionalidade só importa itens do plano escolhido para o plano em elaboração

que estejam nas situações de “Incluído no PAC”, “Incluído no PAC após a data
limite” e “Incluído no PAC (editado)”.

 Os itens importados serão adicionados ao plano em elaboração com a situação de
“Em edição (UC)” ou “[TIC] Em edição (UC)”, conforme o tipo do item importado,
para serem ajustas as informações pertinentes ao tipo do item e tramitação do
fluxo normal do processo.

 A numeração dos itens importados seguirá a do plano para qual foram importados.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 10

[Importar Plano]



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 11

Botão [Importar Plano]  Ação excluir Plano importado

 A ação de “Excluir Importados”, exclui todos os registros/itens que tenham sidos
importados, independente do item já ter sofrido alguma edição, pede confirmação.

 Futuramente a funcionalidade será ajustada para não excluir os itens que já tenham
sidos editados.

 Avalie bem a ação de “Excluir Importado”, em alguns casos pode ser melhor excluir
os itens individualmente e não o Plano.



Ações do perfil PAC-UNCOMP -12

[Excluir Importados]

 Se clicar em [SIM], exclui todos os itens importados, desde que não tenham sidos alterados depois de 
importados.

 Se clicar em [Não], desiste da ação e não excluir os itens importados.



Ações do perfil PAC-UNCOMP - 13

Botão [Alterar Und. Resp/E-mail]

 Marcar / escolher na lista de itens exibidos na página os itens que se quer alterar

a Unidade Responsável ou o e-mail da Unidade.

 Não executa tais ações se o item estiver na situação de “Enviado para o ME”,

“Enviado para o ME após a data limite” e “Enviado para o ME (editado)”.

 Pode-se escolher uma das ações ou as duas. É solicitada a informação a ser

alterada e a descrição do campo a ser alterado.

 Pode-se confirmar a ação [Salvar] ou desistir da ação [Cancelar].



Ações do perfil PAC-UNCOMP – 14



Ações do perfil PAC-AUTOR

O perfil tem as mesmas funcionalidades do perfil PAC-UNCOMP, exceto o botão [Importar Plano]. 
É o único perfil com a ação de incluir item no PAC.

Quando o Plano estiver na situação de “Em execução”, a ação de incluir no Plano fica na linha do 
item exibido, último símbolo.



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 1



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 2



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 3



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 4



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 5



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 6



Página inicial perfil PAC-AUTORG - 7



Ações do perfil PAC-ORGAO

O perfil só visualiza itens de UASG do órgão a que o perfil estiver vinculado 
e faz “Exportação” e “Geração de Relatório”.  



Página inicial perfil PAC-ORGAO - 1



Página inicial perfil PAC-ORGAO - 2



Página inicial perfil PAC-ORGAO - 3



Ações do perfil PAC-CONTEX

O perfil PAC-CONTEX tem as mesmas funcionalidades do perfil PAC-ORGAO, 
entretanto de qualquer UASG. É de uso exclusivo dos órgãos de controle 
externo.



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 1



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 2



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 3



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 4



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 5



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 5



Página inicial perfil PAC-CONTEX - 6



Página inicial perfil PAC-CONSUL

O perfil PAC-CONSUL somente visualiza planos de qualquer UASG, de qualquer órgão. É de uso 
restrito do Órgão Central do PGC (Administração do Sistema). 



Acesso aos catálogos CATMAT e CATSER
(Planilha e mecanismo de busca on-line) 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br



Acesso aos catálogos CATMAT e CATSER



Acesso aos catálogos CATMAT e CATSER



Acesso aos catálogos CATMAT e CATSER



Ajuda?
Perguntas e respostas

• Portal de Compras do Governo Federal

Manual do Sistema PGC

• Portal de Compras do Governo Federal

Dúvidas sobre o sistema

• Central IT – 0800 978 9001

Legislação

• cgnor.seges@planejamento.gov.br

mailto:cgnor.seges@planejamento.gov.br

