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AVISO LEGAL

Esse evento está sendo realizado pela Seplag MG e

será gravado. A gravação poderá incluir dados dos

participantes como vozes, imagens, ou nomes. Ao

participar, esteja ciente de que aceita e reconhece o

acima descrito e que concorda que a gravação poderá

ser utilizada pela Seplag e seus parceiros nos

canais de comunicação interna e externa.
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Projeto CCC - fases

• Panorama das compras
estaduais (dados)

• Processo de compras
estadual

• Perfil da força de
trabalho envolvida em
compras

• Principais custos
envolvidos

• Análise de experiências
de centralização de
compras

• Análise de experiências
de centros de serviços
compartilhados

• Escopo de trabalho
(objetos e processos)

• Núcleos temáticos da
futura unidade

• Necessidade de TIC
• Dimensionamento da

força de trabalho
• Estratégia de seleção de

pessoas
• Estratégia de

implantação

• Desenho de processos
de trabalho

• Desenho do catálogo de
serviços

• Refinamento do escopo
de materiais e serviços

• Desenvolvimento e
implantação de sistemas

• Processo de seleção
• Treinamento e

capacitação
• Estrutura organizacional
• Infraestrutura
• Normas e regras de

transição

• Início da operação
• Estabilização
• Monitoramento
• Avaliação e melhorias
• Lições aprendidas
• Encerramento do projeto

Gestão da mudança

Proposta CCC
Diagnóstico + 
Benchmarking

Desenho e 
construção

Operação e 
estabilização



Instrução Inicial I
Pregão

Dispensa e Inexigibilidade  
Concorrência, Tomada de 

Preços e Convite

Instrução Inicial II
Pregão para Registro de 

Preços

Concorrência
Tomada de Preços

Convite

Pregão Eletrônico
Pregão Presencial

Dispensa
Inexigibilidade

Procedimentos 
Administrativos 

Contratos 
Comuns

Gestão de Ata 
de Registro de 

Preços

Gestão de 
Contratos 

Corporativos
Orientações 

sobre 
Processos

Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora



1ª semana de março

➢ Introdutório

➢Orientações sobre Processos

➢ Instrução Inicial I

➢ Instrução Inicial II

19/03: Retorno dos Órgãos e Entidades

2ª semana de março

➢Pregão Eletrônico

➢Dispensa e inexigibilidade

3ª semana de março

➢Proc. Adm. Contratos Comuns

➢Gestão de Ata de Registro de Preço

26/03: Retorno dos Órgãos e Entidades

09/04: Retorno dos Órgãos e Entidades

4ª semana de março

➢Contratos Corporativos

➢Concorrência, Tomada de Preços e 
Convite

14/04: Retorno Contratos Corporativos
20/04: Retorno Concorrência e Tomada de Preços

Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora
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Devolutiva da Jornada de Processos

Coleta de 
contribuições 

Proposta Inicial dos 
Processos e Checklist 

de documentos

Análise das 
contribuições

Resultados das 
análises

Retornos dos 
órgãos/entidades

Processamento das 
contribuições

Discussão e
posicionamento sobre
as contribuições dos
órgãos e entidades

Mapeamento dos 
processos e 
elaboração de 
checklist

Parte 1 – Licitação e 
Contratação Direta

Parte 2 – Gestão de 
Ata de Registro de 
Preços e de 
Contratos

Categorização das 
respostas

Análise das 

normativas vigentes

Gravação dos vídeos da 
Jornada e construção 
dos formulários de 
contribuições

3º Bate Papo e 
lançamento dos 
momentos da 
Jornada aos órgãos/ 
entidades Bate-

papo de 
hoje!

Acesse o canal do 
Youtube da Seplag 
para ver a Parte 1



Devolutiva da 
Jornada de Processos

Panorama das Contribuições

Contribuições e tratativas -
Processos

Contribuições e tratativas –
Documentos

Especificidades dos Órgãos / 
Entidades

Panorama 
44 órgãos e entidades  

26 retornos

Contratos 
Comuns

Contratos 
Corporativos 

29 retornos

Gestão de Ata de 
Registro de Preços

27 retornos



Gestão de Ata de Registro de Preços

Execução da Cota - Contrato

Solicitação de Adesão de Não Participante - Carona

Solicitação de Remanejamento de Cota

Alteração de Preços na Ata de Registro de Preços

Solicitação de autorização para Gestão de ARP

Outras Alterações na Ata de Registro de Preços



Etapa realizada pela unidade centralizadora

Gestão de Ata de Registro de Preços

Solicitação de Adesão de Não Participante - Carona

Solicitação de 
adesão como 

carona

Análise da 
solicitação de 

adesão

Verificação da 
anuência com 

Beneficiário da ata

Autorização da 
carona

Conclusão dos 
procedimentos no 

módulo SIRP

(se for o caso)

Solicitação de Remanejamento de Cota

Solicitação de 
remanejamento 

de cota

Análise de 
quantitativo 
disponível

Consulta sobre 
liberação de cota 

por outros 
participantes

Liberação da cota 
por outros 

participantes

Conclusão dos 
procedimentos no 

módulo SIRP

Etapa realizada pelo demandante

Etapa realizada por outros participantes



Procedimentos Administrativos Contratos 
Comuns

Alteração Contratual – Termo Aditivo

Formalização de Contrato

Alteração Contratual – Termo de Apostilamento

Encerramento do Contrato

Rescisão Contratual



Procedimentos Administrativos Contratos Comuns

Solicitação de 
formalização de 

contrato

Preparação do 
contrato

Assinatura do 
contrato pelo 
Fornecedor

Assinatura do 
contrato pela 

Administração

Publicação do 
extrato do 
contrato

Etapa realizada pelo demandante

Etapa realizada pela unidade 
centralizadora

Formalização de Contrato

Alteração Contratual – Termo de Apostilamento

Solicitação de 
termo de 

apostilamento

Instrução do 
processo de termo 
de apostilamento

Assinatura do termo 
de apostilamento 

pela Administração

Verificação da 
execução da 

despesa

Conclusão de 
procedimentos no 
Portal de Compras 

MG



Gestão de Contratos Corporativos

Alteração Contratual – Termo Aditivo

Formalização de Contrato Corporativo

Alteração Contratual – Termo de Apostilamento



Solicitação de 
formalização de 

contrato corporativo

Preparação do 
contrato corporativo 

para assinatura

Assinatura pelo 
Fornecedor e pela 

Administração

Publicação do extrato 
do contrato 
corporativo

Etapa realizada pela unidade centralizadora

Gestão Contratos Corporativos

Formalização do Contrato Corporativo



Devolutiva - Processos

Categorização

Atribuições e competências

Capacitação e treinamento

Checklist de documentos

Comunicação

Melhorias de processos

Sistemas de suporte



Pontos Positivos

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Padronização de processos

Conhecimento das atividades e
responsáveis

Balizamento técnico e legal

Contrato corporativo permite alcançar
preços melhores e otimiza atividades



Pontos de Atenção

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Simplificação do fluxo e rol de
documentos da alteração por apostila

Previsão da comunicação aos servidores
designados como gestor e fiscal

Tempestividade na solicitação de
alteração contratual pelo gestor

Análise do histórico do contrato e
pendências antes do seu encerramento



Sugestões incorporadas

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Melhoria de Processos

Revisão do fluxo de Remanejamento evitando retrabalho na liberação de cota

Gestão de Ata de Registro de Preços 

Previsão de consulta ao demandante, quando necessário, ao longo de todo o
processo

Gestão de Ata de Registro de Preços e Contratos Comuns e Corporativos 



Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Estabelecimento de acordos de nível de serviço - ANS e nível
operacional - ANO

Compreender demais necessidades dos órgãos/entidades não
contempladas nos fluxos

Próximos passosMelhoria de Processos



Definição clara das atribuições e
competências de cada ator

Avaliação quanto a centralização dos
procedimentos de contratos comuns e
execução de cota por contrato da ata de
registro de preços

Devolutiva - Processos

Atribuições e competências

Definição das medidas a serem tomadas
caso demandante ou unidade
centralizadora não cumpra os prazos

Pontos positivos

Pontos de atenção



Qualificação permanente dos órgãos e
entidades

Devolutiva - Processos

Capacitação

Suporte aos usuários

Sistemas de suporte

Melhorias nos módulos Contratos e SIRP

Melhoria na consulta e execução de
contratos corporativos

Melhorias no Portal de Compras MG:
integração, alertas, tecnologia, consulta

GT Capacita Compras

Pontos positivos

Pontos de atenção



Padronização dos documentos

Inclusão de novos documentos e
novos requisitos

Devolutiva - Processos

Checklist de documentos

Disponibilização dos checklists

Feedbacks ao demandante

Comunicação

Canais ágeis de comunicação e
setorialistas para atendimento

Boa comunicação entre os atores

Acesso à documentação dos contratos
corporativos

Pontos positivos

Pontos de atenção



Formalização da Ata Execução da cota – parte 2

Lista com 6 documentos

0 novos documentos sugeridos

Lista com 7 documentos

7 novos documentos sugeridos

Lista com 16 documentos 

2 novos documentos sugeridos

Execução da cota – parte 1

Devolutiva – Checklist de Documentos

Gestão de Atas de Registro de Preços



Devolutiva – Checklist de Documentos

Gestão de Atas de Registro de Preços

Remanejamento de cota

Lista com 2 documentos

2 novos documentos sugeridos

Lista com 4 documentos

0 novos documentos sugeridos

Autorização para Gestão de 
RP

Adesão de Não Participante

Lista com 6 documentos 

8 novos documentos sugeridos



Devolutiva – Checklist de Documentos

Procedimentos Administrativos de Contratos Comuns

Formalização de contrato

Lista com 12 documentos

8 novos documentos sugeridos

Lista com 16 documentos

14 novos documentos sugeridos

Termo Aditivo Termo de Apostilamento

Lista com 11 documentos 

6 novos documentos sugeridos



Devolutiva – Checklist de Documentos

Procedimentos Administrativos de Contratos Comuns

Rescisão Contratual 

Lista com 13 documentos

9 novos documentos sugeridos

Lista com 5 documentos

7 novos documentos sugeridos

Encerramento



Devolutiva – Checklist de Documentos

Gestão de Contratos Corporativos

Formalização – Contrato 
Corporativo 

Lista com 6 documentos

2 novos documentos sugeridos

Lista com 19 documentos

4 novos documentos sugeridos

Termo Aditivo – Instrução 
final

Termo de Apostilamento –
Instrução final

Lista com 7 documentos 

1 novo documento sugerido



Documento Devolutiva

Solicitação de encerramento (Portal de Compras)

Declaração de inexistência de débitos relativos ao 
contrato emitida e assinada pelo Contratado, ou 
pela autoridade competente do órgão / entidade 
demandante

Ofício de encaminhamento da solicitação de encerramento

Termo de Encerramento

Ofício de comunicação do encerramento do contrato

Exemplo – Encerramento do Contratos

Devolutiva – Checklist de Documentos

Instrução final do Encerramento

Outros documentos listados como necessários



Sugestões incorporadasChecklist de Documentos

Inclusão do Certificado atualizado de Registro Cadastral do Fornecedor emitido pelo
CAGEF no checklist do Termo Aditivo da Gestão de Contratos Corporativos

Várias sugestões de inclusão estavam previstas nos momentos de analise jurídica ou
instrução final

Esclarecimentos

Algumas sugestões serão incorporadas como detalhamento de um documento existente



Maioria dos órgãos/entidades formaliza um único contrato com o beneficiário do item/lote,

contemplando todas as unidades de pedido

9 órgãos/entidades informaram sempre

realizar nova pesquisa de preços quando

é solicitada alteração de marca/

modelo

3 órgãos/entidades informaram realizar

nova pesquisa de preços apenas quando

há indicativo de oscilação do preço de
mercado

Apenas 2 gestores de Registro de Preços

informaram receber frequentemente
solicitação de adesão de não participante -
carona

Apenas 1 gestor de Registro de Preços

informou receber frequentemente
solicitação de alteração de preço ou de
outras alterações em ata de registro de preço

Devolutiva – Especificidades

Gestão de Ata de Registro de Preços



Dos 26 órgãos/entidades respondentes, 10 informaram não ter unidade no interior. Dos demais, 15
relataram que a unidade central formaliza o contrato para a regional quando necessário

16 órgãos e entidades possuem setor
específico de contratos

Em 8 órgãos e entidades, a formalização de

contrato é de responsabilidade do setor de
compras

Em 2, a responsabilidade de formalizar o

contrato é da própria área demandante

50% informaram que raramente há alteração
do gestor e/ou fiscal do contrato durante sua
execução

19 órgãos e entidades informaram que a

indicação de gestor e fiscal de contrato não
consta como uma cláusula do documento. A
designação é feita em apartado.

Devolutiva – Especificidades

Procedimentos Administrativos de Contratos Comuns



Motivadores de Termo Aditivo que os

órgãos/entidades possuem maior

dificuldade de execução:
• Reequilíbrio econômico-financeiro
• Acréscimo de valor – quantidade
• Supressão de valor - quantidade

A maior parte dos respondentes informou não
haver período de encerramento de contratos

definido e padronizado

Dos 26 órgãos e entidades, 10 informaram

elaborar Termo de Encerramento no SEI

Maior parte dos órgãos/entidades relataram não ser
frequente rescisões contratuais, seja amigável ou
unilateral

Devolutiva – Especificidades

Procedimentos Administrativos de Contratos Comuns



Frequência de alteração dos gestores setoriais e/ou fiscais designados
durante a execução dos contratos corporativos (MGS, DPVAT e Certificação
Digital):

Apenas 1 respondeu frequentemente

13 responderam às vezes
16 responderam raramente

Devolutiva – Especificidades

Gestão de Contratos Corporativos
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Próximos Passos

Verificação junto aos órgãos e entidades para as contribuições que
demandam maior detalhamento

Adequações para futura disponibilização dos fluxos e checklists



http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc


