Centralização de
compras públicas
no governo de
Minas Gerais.
O que você sabe sobre isso?
O Projeto do Centro de Compras Compartilhadas –
Projeto CCC busca ampliar a centralização das
compras no governo do Estado de Minas Gerais,
com o propósito de melhorar os processos de
compras, dar mais agilidade no atendimento, gerar
mais economia e, assim, aprimorar a prestação dos
serviços públicos.
É um projeto inovador, em especial, na forma de sua
construção, pois vem sendo desenvolvido com foco
na colaboração dos órgãos e entidades.

Quer saber mais sobre o projeto
e os próximos passos?
Acompanhe os
nossos informativos!

HISTÓRICO
Em 2019 foi instituído grupo de trabalho para atuar no
desenvolvimento do Projeto CCC (Resolução Conjunta
Seplag/Sedese/Sejusp/Fhemig nº 10.112/2019). A partir
daí, de maneira conjunta, olhares e experiências diversiﬁcados contribuíram, e ainda contribuem, para a
construção dessa maneira inovadora e eﬁciente de
tratar as compras públicas.
Em janeiro e fevereiro deste ano, o Projeto CCC foi oﬁcialmente apresentado. Na oportunidade, participaram
mais de 400 representantes de órgãos e entidades.
Saiba mais sobre essa etapa e sobre o projeto aqui.
(planejamento.mg.gov.br).

O QUE VAI MELHORAR?
A proposta é a criação de uma unidade especializada,
que foque no atendimento, com qualidade, dos órgãos
e entidades e que seja referência na temática de
compras públicas. Isso vai possibilitar:
• Maior foco dos órgãos e entidades em suas atividades
ﬁnalísticas;
• Redução de sobreposição e duplicidade de atividades
nos processos;
• Padronização dos processos, especialização da mão-de-obra e redução dos riscos dos processos de contratações;
• Extensão dos ganhos de escala e produtividade com a
centralização de procedimentos.

ANOTE NA AGENDA
Quer saber mais?

No dia 08/10, a equipe responsável irá falar sobre o
Projeto CCC, o que foi feito até aqui e seus próximos
passos em um evento on-line e ao vivo, com perguntas
e respostas sobre o tema. Para participar, acesse o
canal da Fundação João Pinheiro (FJP) no YouTube.
Faça sua inscrição
http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

Nome do evento:
Bate-papo sobre o projeto CCC.

8/10 às 9h

Público: todos os servidores interessados.
Formato: Transmissão aberta pelo Youtube.

MAIS INFORMAÇÕES
Se você atua com compras públicas ou tem interesse no
tema, saiba mais ou tire suas dúvidas em:
http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

Realização:

Apoio:

