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visao geral do processo de compras
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Em 2020, a equipe do Projeto CCC realizou o mapeamento do panorama de compras dos 44 órgãos e
entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual que fazem parte

do escopo do projeto e utilizam o Portal de Compras e o Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços – SIAD. Esse levantamento tem sido um importante ponto de partida para a estruturação da futura

unidade centralizadora.

Esse mapeamento foi a referência utilizada pela equipe do Projeto CCC para elaborar os processos que foram
analisados pelos órgãos e entidades durante a Jornada dos Processos.

gestão de atas de registro de preço

Gestão dos contratos corporativos

procedimentos adm. de contratos comuns

sanções e penalidades

BOLETIM PROJETO CCC

Diagnóstico das compras públicas estaduais

Um dos resultados do diagnóstico realizado é o mapeamento dos processos de compras conforme eles
ocorrem atualmente, bem como dos sistemas que lhes dão suporte, apresentado a seguir:

Especificação DO OBJETO

termo de referência

projeto básico

pesquisa de preços

edital E ANEXOS

Nº 02 - ABRIL 2021

Para a elaboração do diagnóstico, foram realizadas as seguintes atividades:

Concorrência

Tomada de Preços

Convite

Pregão eletrônico e presencial

Dispensas

Inexigibilidades

Diário Oficial Eletrônico
de Minas Gerais

Painéis e Armazéns
de informação

Quer saber mais sobre a Jornada dos Processos?
Clique aqui e acesse a playlist no canal da FJP no Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=3pBk1R9eGVg&list=PLTMYS3bRD_8BoDGZPbJvzOr9YPMIl2po_
https://www.youtube.com/watch?v=3pBk1R9eGVg&list=PLTMYS3bRD_8BoDGZPbJvzOr9YPMIl2po_
https://www.youtube.com/watch?v=3pBk1R9eGVg&list=PLTMYS3bRD_8BoDGZPbJvzOr9YPMIl2po_


7 - CUSTO administrativo 

Pessoal*
Sistemas**
Total 

R$ 92,0 Mi
R$ 14,1 Mi

R$ 106,1 Mi

2 - VALOR  bh/interior 

BH (98%) 
Interior (2%)
Total MG (100%)

R$ 6,9 Bi
R$ 0,1 Bi
R$ 7,0 Bi

3 - quantidade de processos

BH (55%) 
Interior (45%)
Total MG (100%)

5.659
4.703

10.400

 
81%

 
19%

4- procedimentos mais utilizados

 R$ 1.150 Mi
R$ 368 Mi

R$ 86 Mi
R$ 12 Mi
R$ 11 Mi

1º Registro de Preços
2º Dispensa de Licitação
3º Pregão
4º Concorrência
5º Inexigibilidade
*valor  homologado 

COMPRAS
PÚBLICAS 

EM MG
ADM. DIRETA E INDIRETA

DO PODER EXECUTIVO
2015 - 2019

O diagnóstico também se dedicou a produzir informações sobre o perfil das compras públicas no
Estado, analisando dados referentes às aquisições de materiais e serviços realizadas entre 2015 e 2019,

com exceção dos processos de obras e serviços de engenharia.  
O infográfico abaixo apresenta esse perfil considerando valores médios anuais:

BOLETIM PROJETO CCC

Diagnóstico das compras públicas estaduais
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1 - tipo de aquisição

19%
Serviços

81%
Materiais

75%
12%
7%
5%
1%

6 - sITUAÇÃO DOS PROCESSOS 

Com fornecedor vencedor
Deserto
Fracassado
Revogado
Anulado

Quer saber mais sobre o diagnóstico?
Clique aqui e acesse o vídeo do 1º Bate-papo do Projeto CCC

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

5- DURAÇÃO DOS PROCESSOS 

Concorrência
Pregão
Inexigibilidade
Dispensa de Licitação

226 dias
79 dias
62 dias
61 dias

*tempo, em dias corridos, do cadastro do processo no portal
de compras à sua homologação com fornecedor vencedor

*valor homologado 

**média dos anos 2017-2019

*força de trabalho atuando em mar/20 (valores de
remuneração de 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=7GoAs3Qt12c&list=PLTMYS3bRD_8CkSywK8LbCVcDtIrRuKgic
https://www.youtube.com/watch?v=7GoAs3Qt12c&list=PLTMYS3bRD_8CkSywK8LbCVcDtIrRuKgic
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

