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O futuro CCC analisa as necessidades comuns, identifica
oportunidades de concentrar as demandas e propõe

estratégias para viabilizar as contratações, a partir de um
esforço de inteligência de compras, considerando:

Os demandantes elaboram seu planejamento de compras
anual para atendimento às necessidades, programas e

metas de sua instituição, conforme orientações
estabelecidas.
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3 O futuro CCC comunica aos demandantes a disponibilidade
das atas de registro de preços ou dos contratos

corporativos. Assim, cada um poderá realizar a execução do
objeto a partir dos instrumentos divulgados.

No boletim anterior, apresentamos o Eixo Transacional, uma das formas de prestação de serviços do futuro
CCC, dedicada ao processamento das demandas específicas dos órgãos e entidades.

 Nesta edição, apresentamos o Eixo de Centralização, segunda forma de atuação da unidade. Por meio dele,
é possível identificar as necessidades por bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades,

permitindo avaliar as oportunidades de uma melhor contratação, assim como ocorre atualmente nos
processos conduzidos pela Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados da Seplag. 

 
Abaixo, apresentaremos o passo a passo dessa forma de prestação de serviços.

Conheça o Eixo de Centralização, segunda forma
de atuação do futuro CCC

Padronização de objetos

Novas modelagens de aquisição e contratação

Atração de fornecedores interessados 

Definida a estratégia, o futuro CCC elabora o Termo de
Referência ou Projeto Básico, levanta as quantidades a

serem adquiridas junto aos órgãos e entidades, realiza a
pesquisa de preços e os demais procedimentos para a

licitação ou contratação dos bens e serviços.



http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc
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Por que planejar as compras?

O planejamento das contratações deve estar alinhado aos demais instrumentos de
planejamento público, como o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), e

servirá de subsídio para a elaboração das peças orçamentárias anuais.

Com a consolidação das demandas dos órgãos e
entidades, o Estado pode fazer uso do seu poder
de compra para atrair mais fornecedores
interessados, bem como negociar preços mais
vantajosos.

Mais capacidade de negociação

A realização de procedimentos de contratação
compartilhada reduz a quantidade de
procedimentos paralelos para os mesmos
objetos. Com isso, há a diminuição dos custos
operacionais, além de as instituições poderem
concentrar os esforços em suas atividades
finalísticas.

Menores custos operacionais

A realização das etapas de planejamento e análise
das demandas permite a identificação de
oportunidades para padronização de materiais e
serviços a partir de critérios de qualidade e
vantajosidade.  

Maior padronização

A análise do conjunto das demandas da
Administração pode levar à criação de novos
modelos e estratégias de aquisição e contratação
para bens e serviços que representem gastos
expressivos ou sejam adquiridos por vários
órgãos e entidades.

Principais benefícios do Eixo de Centralização

Essa prática possibilita aos órgãos e entidades identificarem as necessidades para seu
funcionamento e execução de políticas públicas sob sua responsabilidade, priorizando

as demandas e aplicando os recursos (orçamentários, financeiros e humanos) de
forma mais eficiente.

Exemplos de resultados da etapa de planejamento de contratações são o Calendário
Anual de Compras, que reúne a demanda informada pelas áreas solicitantes de cada

órgão e entidade e orienta o esforço de processamento das compras ao longo do
exercício; e o Plano Estratégico de Compras, que apoia as definições sobre a
centralização de contratações, a busca por novos modelos, oportunidades de

economia e melhoria do gasto público.

Mais inovação

Quer saber mais sobre compras compartilhadas?
Conheça as iniciativas da Central de Compras do Ministério da Economia 

Acesse: https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2726
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