
Publicações nos grupos de mensagem
 

20/11 a 04/05/21
 
 



 Seja bem vindo(a) ao grupo Compras Públicas MG‼  

 Aqui você terá acesso a conteúdos sobre o tema das Compras
Públicas, como:  

Informações e notícias  
Eventos  
Cursos  

  Além disso, poderá acompanhar de perto a evolução dos trabalhos
da equipe do Projeto CCC e fazer parte de uma rede de pessoas
interessadas em aprimorar as compras públicas em Minas Gerais.

 Fique ligado nos próximos envios para conhecer melhor a
proposta de centralização de compras em andamento no
Estado. 

Este grupo é dedicado ao compartilhamento de conteúdos sobre
compras públicas e informações sobre a evolução dos trabalhos do
Projeto do Centro de Compras Compartilhadas em Minas Gerais. 

O envio de mensagens é feito exclusivamente pelos administradores
do grupo. Oportunidades de interação entre os participantes serão
previamente divulgadas. 

O grupo é administrado pela equipe do Projeto CCC.  

Para mais informações acesse :
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

O Projeto do Centro de Compras Compartilhadas - Projeto CCC
busca ampliar a centralização de compras no Governo de Minas,
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. 

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

20 NOV

20 NOV

20 NOV



O Projeto CCC busca interação e diálogo com os órgãos/entidades
para incorporar seus conhecimentos e necessidades às propostas
para a nova unidade. O diálogo é pautado em estudos e
diagnósticos, realizados em busca de evidências que qualifiquem
as discussões e a tomada de decisão. 

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

Ainda não preencheu o Banco de Talentos? 
Agora você tem até dia 30 de novembro!

A equipe do Projeto CCC quer conhecer as experiências e
aspirações de todos os servidores que atuam ou têm interesse
em atuar na área de compras públicas. Participe e contribua para
o fortalecimento dessa rede! 

Acesse o questionário na página do CCC:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/banco-
de-talentos 

20 NOV

23 NOV

25 NOV Quais materiais e serviços serão centralizados?

A discussão foi iniciada no 2º Bate Papo do Projeto CCC e agora
está acontecendo nos órgãos e entidades, com apoio dos pontos
focais. 

 Os órgãos e entidades devem enviar o retorno da discussão até o
dia 30/11/2020.

A equipe do Projeto CCC está à disposição para apoiar os pontos
focais no que for necessário, inclusive para o agendamento de
reuniões. Basta enviar um e-mail para
projetoccc@planejamento.mg.gov.br

Divulgue na sua instituição!

 Saiba mais em:
 http://www.planejamento.mg.gov.br/noticia/seplag/11/2020/equipe-

do-projeto-ccc-inicia-dialogo-com-orgaos-e-entidades-sobre-
materiais-e



O Banco de Talentos é uma iniciativa que busca conhecer as
experiências e aspirações dos colaboradores que atuam ou têm
interesse em atuar com compras públicas. Com as informações
levantadas também serão identificados conteúdos prioritários para
capacitação e atualização dos servidores. 

A iniciativa também é uma forma de conhecermos o interesse dos
colaboradores em compor a equipe da futura unidade de centralização
de compras. Mas lembre-se: ele não é um processo seletivo! Nesse
momento, queremos apenas saber sua opinião!  

Em breve, teremos outras etapas de diálogo junto aos órgãos, entidades
e servidores para falar sobre os próximos passos. 

Responda ao nosso questionário até o dia 30/11 e contribua para o
fortalecimento dessa rede!
Divulgue também entre seus colegas. 

 Saiba mais em:
http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/banco-

de-talentos

Não se esqueça de analisar os materiais e serviços que poderão ser
centralizados

 Dia 30/11 termina o prazo para os pontos focais dos órgãos e
entidades enviarem para a equipe do Projeto CCC suas avaliações
sobre os materiais e serviços que serão centralizados pela futura
unidade centralizadora. 

A equipe do Projeto CCC está à disposição para apoiar no que for
necessário, inclusive para o agendamento de reuniões. Basta enviar
um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br  

 Divulgue na sua instituição! 

 Saiba mais em: 
http://www.planejamento.mg.gov.br/noticia/seplag/11/2020/equipe-

do-projeto-ccc-inicia-dialogo-com-orgaos-e-entidades-sobre-materiais-
e  

27 NOV

26 NOV



Ainda não preencheu o questionário do Banco de Talentos?

 Você tem até o final do dia para participar e contribuir para o
levantamento de informações sobre a força de trabalho que atua ou
tem interesse em atuar na área de compras públicas. 

  Saiba mais em:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/banco-de-
talentos

Atenção, ponto focal!  

 Agora você tem até o dia 15/12 para realizar a discussão sobre os
materiais e serviços cujas compras poderão ser centralizadas.  

Sua participação é fundamental!   Divulgue para seus colegas.

Caso tenha dificuldades no uso da ferramenta, solicite suporte pelo
projetoccc@planejamento.mg.gov.br 

A Equipe do Projeto CCC agradece a todos e todas que
responderam ao Banco de Talentos, contribuindo para
conhecermos melhor o perfil dos colaboradores e identificarmos
oportunidades de desenvolvimento e capacitação.

30 NOV

02 DEZ

03 DEZ



 Já recebeu nosso 5º informativo? 

Nele você encontra as notícias mais recentes sobre a evolução do
Projeto CCC.

Caso tenha perdido algum informativo anterior, acesse:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-
ccc/noticias-e-informativos

09 DEZ



Você sabia que o Projeto CCC tem uma playlist no Youtube?   

Lá, você encontra: 
 1º Bate Papo: apresentação geral sobre o Projeto CCC e lançamento
do Banco de Talentos em Compras Públicas
2º Bate Papo: apresentação da ferramenta de refinamento do escopo da
futura centralização
Tutorial para preenchimento da ferramenta de análise do escopo

Se inscreva no canal na FJP e acompanhe os novos conteúdos! 

Confira: https://www.youtube.com/watch?
v=7GoAs3Qt12c&list=PLTMYS3bRD_8CkSywK8LbCVcDtIrRuKgic

A proposta de criar uma unidade especializada, focada na excelência do
atendimento aos órgãos e entidades e referência na temática de compras
públicas, vai possibilitar: 

 Maior foco dos órgãos e entidades em suas atividades nalísticas; 
 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.

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

Conhece alguém que gostaria de participar do Grupo Compras Públicas
MG? 

Compartilhe a imagem acima  e contribua para o fortalecimento da rede
de profissionais da área de compras no Estado!

Inscrições em:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/fale-conosco

10 DEZ

11 DEZ

14 DEZ



 A unidade centralizadora atenderá as unidades de compras dos órgãos
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional sediados em Belo
Horizonte nos seguintes processos:  

Licitações: Pregão, Pregão para Registro de Preços, Concorrência,
Tomada de Preços, Convite; 
Contratações Diretas: Dispensa de licitação (exceto aquelas por valor,
inclusive a Cotação Eletrônica de Preços – COTEP) e Inexigibilidade de
licitação;  
Chamamento Público; 
Gestão de atas de registros de preços e de contratos corporativos
realizados pela unidade centralizadora; e 
Atividades administrativas relacionadas à gestão de contratos, como a sua
formalização e o processamento de termos aditivos.

 Saiba mais em: http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-
ccc/perguntas-frequentes

 Não serão centralizados os seguintes processos: 

 Dispensa de licitação por valor, inclusive por Cotação Eletrônica de
Preço - COTEP; 
Regime Diferenciado de Contratação - RDC; 
 Doação pela Administração; 
 Parceria Público Privada - PPP; 
 Concessões;  
 Concurso; 
 Procedimentos Internacionais; 
Realizados pelas unidades dos órgãos e entidades localizadas no
interior; 
Para aquisição/contratação de bens ou serviços elencados na lista de
exceção. 
Saiba mais em: http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-
ccc/perguntas-frequentes

Dúvidas?
Sugestões?
Elogios?
Críticas?

 Fale Conosco pelo link:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/proj
eto-ccc/fale-conosco

15 DEZ

 15 DEZ

17 DEZ



A unidade centralizadora atenderá as unidades de compras dos órgãos da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional sediados em Belo
Horizonte nos seguintes processos:  

Licitações: Pregão, Pregão para Registro de Preços, Concorrência,
Tomada de Preços, Convite; 
Contratações Diretas: Dispensa de licitação (exceto aquelas por valor,
inclusive a Cotação Eletrônica de Preços – COTEP) e Inexigibilidade de
licitação;  
Chamamento Público; 
Gestão de atas de registros de preços e de contratos corporativos
realizados pela unidade centralizadora; e 
Atividades administrativas relacionadas à gestão de contratos, como a sua
formalização e o processamento de termos aditivos.

 Saiba mais em: http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-
ccc/perguntas-frequentes

Vem ver o nosso último informativo do ano!

Como sempre, nele você encontra as notícias mais recentes
sobre a evolução do Projeto CCC. Além disso, essa edição
especial de fim de ano traz uma retrospectiva contendo uma
seleção dos principais eventos de 2020 na área de compras
públicas. 

Para assistir à Retrospectiva 2020 acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=UZNmD-
5Xhp8&feature=youtu.be ou faça o download do arquivo
abaixo.

18 DEZ

 23 DEZ



 A equipe do Projeto CCC agradece a todos os colegas que trabalharam
pelas compras públicas em Minas e, em 2020,  reinventaram formas de
trabalhar e se relacionar.

 Desejamos a todas e todos muita saúde!
 Que continuemos a nos superar em 2021! 

 23 DEZ

 2021 chegou e estamos preparando muitos conteúdos para
compartilhar com todos ao longo do ano. 
Acompanhe nossas publicações para saber mais sobre os principais
temas na área de compras públicas. 

E se você

Perdeu algum informativo do Projeto CCC;
Ainda não assistiu nossos webinários 
Quer enviar suas dúvidas ou sugestões

Basta acessar nossa página pelo link:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

 14 JAN

A primeira etapa do Projeto CCC incluiu a realização de um
diagnóstico sobre as compras públicas no Estado. 

Dos cerca de 10.400 processos realizados por ano, 55% são feitos
por unidades localizadas em Belo Horizonte.  
Apesar de a capital concentrar pouco mais da metade do número de
processos, eles  representam 98% do valor médio homologado por
ano pelo Estado, num total de R$ 6,9 bilhões.   

Saiba mais: https://www.youtube.com/watch?v=7GoAs3Qt12c  

22 JAN



A partir da próxima semana, acompanhe conosco uma nova seção de
conteúdos: Em dia com as Compras Públicas .

 Nela, você vai encontrar informações sobre os principais normativos e
procedimentos da área de compras públicas. O conteúdo está sendo
pensado para que você possa se atualizar e colocar em prática no seu
dia-a-dia.  

 Lembrou de alguém que gostaria de conhecer esse conteúdo? Encaminhe
essa mensagem!  

 Inscrições para o grupo em: 
 http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/fale-conosco

28 JAN

A Central de Compras da SEPLAG divulgou cronograma de compras
centrais e estaduais previstas para o período de 2020/2021, a serem
realizadas por meio do Sistema de Registro de Preços. 

São aproximadamente 40 objetos, contendo informações sobre as listas
de itens, as datas previstas para abertura das adesões e para
disponibilização das atas. 

 Saiba mais em: http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1208&Itemid=100159

01 FEV

03 FEV
O Estado de Minas Gerais publicou o Decreto Estadual nº 48.012/2020,
buscando alinhar e uniformizar as regras e procedimentos do pregão
eletrônico à norma federal, o Decreto nº. 10.024/2019. 

Para capacitar os servidores nas novas regras e alterações no Portal de
Compras, a Seplag realizou, em Julho de 2020, um treinamento sobre o
tema. Se você perdeu esse encontro, acesse o Portal de Compras pelo
link abaixo e conheça o material disponibilizado. 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1217&Itemid=100160#servidor



 Tem dúvidas sobre o pregão eletrônico?

Confira no link abaixo uma série de perguntas enviadas por servidores e
respondidas pela equipe da Seplag. 

Saiba mais: 
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2021/SEP
LAG_CSC/perguntas-e-respostas-16-07-2020-editado.pdf

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2021/SE
PLAG_CSC/perguntas-e-respostas-outros-poderes-e-estatais-18-08-20-
vfinal-editado.pdf

08 FEV

No Acórdão nº 2488/2020, o Plenário do TCU estabeleceu entendimento
de que:

No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das
intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos
pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da
questão.   

 Saiba mais: https://bityli.com/wubH2

 11 FEV

Você sabia que cerca de 98% das licitações são realizadas por pregão
eletrônico? 

 Por isso, é importante simplificar a rotina das equipes de compras e
padronizar os documentos que fazem parte dos processos. 

A Seplag disponibiliza no seu site e também no SEI! as minutas
padronizadas de Termo de Referência, Edital e Lista de Verificação.

Confira em: http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/central-
de-compras/minutas-padronizadas

05 FEV



Você sabia que uma nova lei de licitações está em fase final de
tramitação? 

 Em 10 de dezembro de 2020, o Senado Federal aprovou o Projeto de
Lei nº. 4.253/2020, que criará um novo marco legal para licitações e
contratações públicas, substituindo a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº
10.520/2002 (Lei do Pregão) e a Lei nº 12.462/11 (Regime
Diferenciado de Contratações - RDC).

O texto está em consolidação na Secretaria Geral da Mesa do Senado,
para posterior submissão à sanção presidencial.  

Quer conhecer alguns dos tópicos mais relevantes do PL?

 Leia o artigo do Professor Rafael Sérgio de Oliveira, acessando
http://www.licitacaoecontrato.com.br/lecComenta/10-topicos-mais-
relevantes-projeto-nova-lei-licitacao-contrato-14122020.html

16 FEV

 Confira o nosso primeiro informativo de 2021!

Nele você encontra as atualizações sobre a evolução do Projeto CCC,
além de conteúdos pensados para quem atua na área de Compras
Públicas.

Saiba mais em:
http://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/logistica-e-
patrimonio/central-de-compras/projeto_ccc_-_emkt_7.jpeg

22 FEV



O canal Compras Públicas MG agora é de acesso livre! 

Conhece alguém que gostaria de fazer parte desta comunidade e ficar
por dentro das principais informações sobre a área de Compras
Públicas no Estado?  

Compartilhe esta mensagem!  

Para acessar os grupos, basta clicar os links abaixo: 

Whatsapp:  https://chat.whatsapp.com/CqRgBhCvs78GoMuKPAFZjZ
 Telegram: https://t.me/joinchat/UdhLMG9hk40hWV8j

26 FEV

Quais serão os serviços e como serão prestados pela futura unidade
centralizadora?

Para entender mais sobre os fluxos dos processos dos principais
serviços que serão prestados pela unidade centralizadora aos órgãos e
entidades, convidamos todos os interessados para o início dessa
Jornada em nosso 3º Bate-Papo do Projeto CCC! 

Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora de Compras
Públicas

Também serão apresentadas informações sobre o perfil da força de
trabalho em compras públicas no Estado a partir do Banco de Talentos

Data: 25/02/2021 (quinta-feira)
Horário: 10h às 11h30
O evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube da Fundação João
Pinheiro
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA

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

23 FEV

Perdeu ou quer rever o 3º bate-papo do Projeto CCC? 
Acesse nossa Playlist no canal da FJP no Youtube!   Você também
encontra por lá: 

1º Bate Papo: apresentação geral sobre o Projeto CCC e lançamento
do Banco de Talentos em Compras Públicas. 
2º Bate Papo: apresentação da ferramenta de refinamento do escopo
da futura centralização. 

Se inscreva no canal na FJP e acompanhe os novos conteúdos! 

Confira:
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA/pl
aylists?view=50&sort=dd&shelf_id=4

26 FEV



Quer conhecer mais sobre as alterações propostas no projeto de Nova
Lei de Licitações e Contratações (PL 4.253/2020)?  

A Pironti Advogados organizou 22 encontros com grandes especialistas
no tema, que apresentarão e debaterão as mudanças normativas e
seus impactos no cotidiano de quem atua na área de compras públicas. 

Os eventos serão semanais, entre os dias 02/03 e 27/07, às 18h30,
sendo transmitidos por meio de lives no perfil do Instagram Pironti
Advogados (@pirontiadvogados_). 

 Veja, nas imagens abaixo, a programação completa. 

 Saiba mais: https://www.instagram.com/pirontiadvogados_/

01 MAR

Ponto focal, o primeiro momento da Jornada dos Processos já está
disponível para você! 

Os momentos da Jornada dos Processos apresentam os fluxos dos
principais serviços que serão prestados pela unidade centralizadora
aos órgãos e entidades. Contamos mais uma vez com a avaliação e a
colaboração da sua instituição! 

 Lembramos que cada formulário de avaliação deve ser respondido por
apenas uma pessoa do órgão/entidade e recomendamos que o ponto
focal conduza as discussões necessárias ao seu preenchimento.  

Fique atento(a)! A devolutiva deste primeiro pacote deve ocorrer até o
dia 19/03! 

 Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com
o assunto "Jornada dos Processos".

02 MAR



A Seplag publicou uma nova página contendo materiais e instruções
para a operação do dia a dia no Catmas.  

Lá você encontrará conteúdos como manuais, vídeos e respostas para
perguntas frequentes organizadas de forma simples e objetiva! 

 Acesse: http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=992

04 MAR

Confira o nosso novo informativo!

Fique ligado! Nele você encontra, dentre outros conteúdos, o convite
para o próximo bate-papo do Projeto CCC. 

05 MAR



Conheça como a Equipe do Projeto CCC analisou as sugestões sobre
os materiais e serviços cuja aquisição será centralizada 

No 2º Bate Papo do Projeto CCC, apresentamos o processo de
definição dos itens e serviços cuja aquisição será centralizada e
convidamos os pontos focais dos órgãos e entidades a participarem
dessa construção por meio da análise dos itens que fazem parte do
histórico de compras de cada instituição. 

Agora, convidamos a todos para conhecerem o resultado do
refinamento dos materiais e serviços da centralização. Nesse 4º Bate
Papo do Projeto CCC, serão apresentados a metodologia e os
parâmetros utilizados para analisar a devolutiva dos órgãos e
entidades, além de próximos passos.

Devolutiva sobre os materiais e serviços da centralização

Data: 11/03/2021 (quinta-feira)
Horário: 10h às 11h30
O evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube da Fundação João
Pinheiro
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA
Os pontos focais receberão, por e-mail, o link para participação pelo
Zoom. 
Saiba mais:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

09 MAR

Ponto focal, o segundo momento da Jornada dos Processos já está
disponível para você! 

 Em continuidade à apresentação dos fluxos dos principais serviços que
serão prestados pela unidade centralizadora aos órgãos e entidades,
disponibilizamos dois novos temas. Contamos mais uma vez com a
avaliação e a colaboração da sua instituição! 

Cada formulário de avaliação deve ser respondido por apenas uma
pessoa do órgão/entidade a partir das discussões internas conduzidas
pelo Ponto Focal.  

Fique atento(a)! A devolutiva deste pacote deve ocorrer até o dia 26/03!

E não se esqueça também do momento #1, cujo prazo de entrega é dia
19/03.

 Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com
o assunto "Jornada dos Processos".

10 MAR



O PL 4.253/2020, que propõe a Nova Lei de Licitações e Contratos foi
enviado na última sexta-feira (12/03) para a análise do Presidente da
República.  

  Agora o chefe do executivo terá até 15 dias úteis para se manifestar
sobre a proposta, podendo sancioná-la ou apresentar vetos parciais ou
integral.  Em caso de veto parcial, os artigos vetados voltarão ao
Congresso Nacional para análise do Poder Legislativo. Já a parte
sancionada da lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 Ao final desse processo, tem-se a promulgação do texto final da tão
aguardada Nova Lei de Licitações e Contratos.  

Saiba mais:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/10/nova-lei-de-
licitacoes-vai-a-sancao-presidencial

15 MAR

Ponto focal, o terceiro momento da Jornada dos Processos já está disponível
para você!  
Nele, você encontrará o detalhamento dos Procedimentos Administrativos de
Contratos Comuns. Em breve, enviaremos também os processos de Gestão
de Ata de Registro de Preços.  
 Não fique de fora: avalie e registre suas observações. Contamos, mais uma
vez, com a colaboração da sua instituição!   

  Cada formulário de avaliação deve ser respondido por apenas uma pessoa
do órgão/entidade a partir das discussões internas conduzidas pelo Ponto
Focal.    

Fique atento(a)! A devolutiva deste pacote deve ocorrer até o dia 09/04!   
Não se esqueça também do momento #2, enviado na semana passada e
cujo prazo de entrega é dia 26/03.
 Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente, basta
enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o assunto
"Jornada dos Processos".

 16 MAR

Você conhece a página de orientações sobre o CAGEF? 

Os fornecedores são atores fundamentais no processo de compras
públicas. E quanto melhor informado o fornecedor estiver sobre suas
responsabilidades e como atuar no Portal de Compras, melhores serão as
licitações e contratações. 

Pensando nisso, a Seplag mantém uma página de orientações aos
fornecedores com tutoriais, manuais e canais de atendimento para apoiá-
los. 

Você, comprador público, ajude a divulgar essa página aos fornecedores e
visite também o espaço para se manter atualizado! 

Saiba mais: http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=62 

11 MAR



O PL 4.253/2020, que propõe a Nova Lei de Licitações e Contratos foi
enviado na última sexta-feira (12/03) para a análise do Presidente da
República.  

  Agora o chefe do executivo terá até 15 dias úteis para se manifestar
sobre a proposta, podendo sancioná-la ou apresentar vetos parciais ou
integral.  Em caso de veto parcial, os artigos vetados voltarão ao
Congresso Nacional para análise do Poder Legislativo. Já a parte
sancionada da lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 Ao final desse processo, tem-se a promulgação do texto final da tão
aguardada Nova Lei de Licitações e Contratos.  

Saiba mais:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/10/nova-lei-de-
licitacoes-vai-a-sancao-presidencial

18 MAR

Fique ligado(a), ponto focal! A data limite para envio da avaliação e
sugestões sobre os processos do primeiro momento da Jornada é hoje, dia
19/03.

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente, basta
enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o assunto
"Jornada dos Processos".

 19 MAR

Ponto focal, sua instituição não fez sugestões para os processos do
momento #1 da Jornada?  

Ainda dá tempo! O prazo para devolução do momento #1 termina no dia
19/03! 

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente, basta
enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o assunto
"Jornada dos Processos".

17 MAR



Ponto focal, sua instituição ainda não fez sugestões para os processos do
segundo momento da Jornada? 

 Ainda dá tempo! O prazo para devolução do momento #2 termina no dia
26/03!  

Aproveitamos para informar que os vídeos dos processos de Gestão da
Ata de Registro de Preços, que fazem parte do momento #3 desta
Jornada, foram disponibilizados aos pontos focais no dia 18/03! 

  Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".

23 MAR

O Projeto CCC está preparando um novo conteúdo para você!

A partir da próxima semana, você terá acesso às informações sobre as
compras públicas estaduais, que têm orientado as discussões a respeito da
estruturação da futura unidade centralizadora, em um novo formato. 

O boletim é uma proposta para apresentar, de uma maneira simples e
rápida, os dados trabalhados pela equipe do Projeto CCC e que podem
contribuir com as atividades das equipes dos órgãos e entidades.

Acesse também os bate-papos e as informações disponíveis na página do
Projeto CCC, no site da Seplag:
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

 24 MAR

No Acórdão 119/2021, o Plenário do TCU estabeleceu o seguinte
entendimento: 

 Nas contratações diretas fundadas em emergência (Art. 24, inciso IV da Lei
nº 8.666/93), cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o
tempo necessário à realização de procedimento licitatório em face de risco
de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens
públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e o
preço pactuado.  

  Saiba mais: https://bityli.com/TIgFQ

22 MAR



Fique ligado(a), ponto focal! A data limite para envio da avaliação e
sugestões sobre os processos do segundo momento desta Jornada é
hoje, dia 26/03. 

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".

26 MAR

O 1º boletim de informações do Projeto CCC já está disponível!
O tema desta edição é o Banco de Talentos em Compras Públicas

O Banco de Talentos é uma iniciativa que busca conhecer o perfil, as
experiências e as aspirações dos colaboradores que atuam ou têm interesse
em atuar com compras públicas no âmbito do Estado de MG. Ficou
disponível para preenchimento entre 15/10 e 30/11/2020, e registrou quase
900 respondentes!

Nesta edição, apresentamos, de maneira simples e rápida, os dados
estruturados pela equipe do Projeto CCC e apresentados no 3º bate-papo,
que podem contribuir com as atividades das equipes dos órgãos e entidades.

Boa leitura! 

Saiba mais: https://www.youtube.com/watch?v=bYPHh6-
bjSI&list=PLTMYS3bRD_8CkSywK8LbCVcDtIrRuKgic&index=6

 29 MAR

Ponto focal, o último momento da Jornada dos Processos já está disponível
para você! 

 Agradecemos a cooperação de todos nos momentos anteriores desta
Jornada! Chegamos, agora, na nossa última etapa de construção coletiva!
Contamos mais uma vez com a avaliação e a colaboração da sua
instituição!  Cada formulário de avaliação deve ser respondido por apenas
uma pessoa do órgão/entidade a partir das discussões internas conduzidas
pelo Ponto Focal.     

Fique atento(a)! A devolutiva deste pacote deve ocorrer até o dia 14/04! 
Não se esqueça também do momento #3, enviado na semana passada e
cujo prazo de entrega é dia 09/04.  
Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente, basta
enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o assunto
"Jornada dos Processos". 

25 MAR



A nova lei de licitações e contratos foi sancionada e publicada na última
quinta-feira, dia 1º/04.

  A norma, que já está em vigor a partir de sua publicação, prevê um
período de transição de 2 anos, durante o qual a Lei nº 8.666/1993, a Lei
nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) e a Lei nº 12.462/2011 (Lei do RDC)
permanecem vigentes. Há, ainda, a previsão de implementação do Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), um sítio eletrônico oficial
dedicado a divulgar vários atos das licitações e contratações nacionais.
Alguns dispositivos foram vetados pelo Presidente da República e
retornarão ao Congresso para apreciação. 

Aproveite para conhecer o conteúdo da nova Lei e as possibilidades que
ela inaugura para a Administração Pública, acessando o texto completo
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14133.htm

 E mais uma dica de curso gratuito: "A Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos" oferecido pela Procuradoria Geral do município do Rio
de Janeiro, com a participação de profissionais referência na área. O
curso, iniciado no dia 28/01, contará com 22 aulas até julho, às quintas-
feiras, a partir das 17h. Acesse: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLtewEqGkCnu51HVU_3POgVQ-XyVwl9A1R

05 ABR

Não acompanhou o webinário realizado hoje pelo Ministério da Economia?
Assista ao vídeo disponibilizado no Youtube!  

 Nele, representantes do Governo Federal debateram questões chave sobre
a nova lei de licitações e sua aplicabilidade e responderam dúvidas do
público.  

Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=MJDzNAs3JqA

 06 ABR

 31 MAR



 Ponto focal, sua instituição ainda não fez sugestões para os processos do
quarto momento desta Jornada? 

  Ainda dá tempo! O prazo para devolução do momento #4 termina no dia
14/04!   

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".
[
Aproveitamos para lembrar que o momento #4 da Jornada é dividido em
dois temas, com prazos de entrega distintos:
 
Gestão de Contratos Corporativos - Prazo de entrega: 14/04
Concorrência e Tomada de Preços - Prazo de entrega: 20/04 

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".

12 ABR

Quer conhecer mais sobre a Nova Lei de Licitações e Contratações (Lei nº
14.133/2021)?  
Participe da Semana EAGU da Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos!  Os eventos serão transmitidos via Youtube, sempre de 9h
às 12h.  Confira abaixo os temas e links para acesso: 

 12/04 - As principais mudanças da nova lei de Licitações e Contratos
Administrativos; bit.ly/eagunovaLLC1 
13/04 - A Governança e a fase preparatória da Contratação;
bit.ly/eagunovaLLC2 
14/04 - O Pregão e as demais modalidades de Licitação;
bit.ly/eagunovaLLC3 
15/04 - Os instrumentos auxiliares à contratação; bit.ly/eagunovaLLC4 
16/04 - Há um novo Contrato Administrativo? bit.ly/eagunovaLLC5 

Você pode assistir aos eventos ao vivo ou acessar as gravações que ficarão
disponíveis no canal do YouTube da EAGU
 Saiba mais: https://www.instagram.com/escoladaagu/

 13 ABR

 07 ABR
Ponto focal, sua instituição ainda não fez sugestões para os processos do
terceiro momento desta Jornada? 

  Ainda dá tempo! O prazo para devolução do momento #3 termina no dia
09/04!  

 Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".



No Acórdão 233/2021, o Plenário do TCU estabeleceu o seguinte
entendimento: 

A apresentação de atestado com conteúdo falso configura, por si só,
prática de fraude à licitação e enseja declaração de inidoneidade da
empresa fraudadora para participar de licitação na Administração Pública
Federal. 

Saiba mais: https://bityli.com/sf29Z

16 ABR

 Fique ligado(a), ponto focal! A data limite para envio da avaliação e
sugestões sobre os processos de Concorrência e Tomada de Preços do
último momento da Jornada é hoje, dia 20/04.   

Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente, basta
enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o assunto
"Jornada dos Processos".

 20 ABR

 14 ABR
Fique ligado(a), ponto focal! A data limite para envio da avaliação e
sugestões sobre os processos  de Gestão de Contratos Corporativos do
último momento da Jornada é hoje, dia 14/04.

  Em caso de dúvidas, ou se quiser marcar uma conversa com a gente,
basta enviar um e-mail para projetoccc@planejamento.mg.gov.br com o
assunto "Jornada dos Processos".



Anote na agenda 
Bate-papo sobre a Nova Lei de Licitações 

A equipe do Centro de Serviços Compartilhados discutirá os principais
pontos da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº.
14.133/2021), que revogará, após 2 anos, as Leis n.º 8.666/93, n.º
10.520/2002 (Pregão) e os dispositivos sobre RDC na Lei n.º 12.462/2011. 

 Se você trabalha com compras públicas ou tem interesse no tema, não
perca! 

 27 de abril (terça-feira) 
10 horas 
Transmissão pelo canal da Seplag no Youtube

23 ABR

Confira a 9ª edição do nosso informativo!

 Fique ligado! Nele você encontra, dentre outros conteúdos, o convite
para o bate-papo sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 

 26 ABR

 22 ABR

A Equipe do Projeto CCC agradece a participação e contribuição de cada
um de vocês para a realização da Jornada dos Processos! 

As devolutivas dos órgãos e entidades se encerraram, mas os trabalhos
continuam... 

Em breve, apresentaremos os resultados das contribuições!



Perdeu ou quer rever os bate-papos do Projeto CCC? Acesse nossa
Playlist no canal da FJP! 

 Você encontra por lá: 
1º Bate Papo: apresentação geral sobre o Projeto CCC e lançamento do
Banco de Talentos em Compras Públicas. 
2º Bate Papo: apresentação da ferramenta de refinamento do escopo da
futura centralização. 
3º Bate Papo: apresentação da Jornada de Processos. 
4º Bate Papo: devolutiva sobre os materiais e serviços da centralização. 

Se inscreva no canal na FJP e acompanhe os novos conteúdos! Confira:
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA/playli
sts?view=50&sor

28 ABR

Vamos falar sobre o Pregão? 

 Neste vídeo o professor Jacoby Fernandes fala sobre o limite do dever
imposto ao pregoeiro e à comissão de licitação de realizar diligências a
respeito de documentação incompleta ou pouco esclarecedora presente na
proposta ou na habilitação do licitante. 

Acesse o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=SNRl-fnflLY 
Acesse o artigo completo em: https://bit.ly/3hcZf2c 

 29 ABR

 27 ABR
O 2º boletim de informações do Projeto CCC já está disponível!
O tema desta edição é o Diagnóstico das Compras Públicas estaduais

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. Esse levantamento
tem sido um importante ponto de partida para a estruturação da futura
unidade centralizadora.

Nesta edição, apresentamos, de maneira simples e rápida, os dados
estruturados pela equipe do Projeto CCC e apresentados no 1º bate-papo,
que podem contribuir com as atividades das equipes dos órgãos e
entidades.

Boa leitura! 

Saiba mais: https://www.youtube.com/watch?
v=7GoAs3Qt12c&list=PLTMYS3bRD_8CkSywK8LbCVcDtIrRuKgic&index=1



O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração
(CONSAD) vai realizar, na próxima quarta-feira (05/05),  um debate sobre
o tema "Agentes de contratação: papel, atribuições e responsabilidades"
na Nova Lei de Licitações e Contratos, com a participação de Christianne
Stroppa e Victor Amorim. 

Participe! 

05/05 (quarta-feira) 
14h 
https://bit.ly/2QqV7Er

Saiba mais em: https://www.instagram.com/consadbr/

03 MAI

 30 ABR
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio da Escola
de Gestão Pública, com apoio do Instituto Rui Barbosa (IRB), deu início à
realização de uma série de lives sobre a Lei nº 14.133/21, a Nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos  

No total serão 30 encontros, abordando todos os temas da Nova Lei de
Licitações! 

No primeiro, realizado ontem (29/04), os convidados discutiram aspectos
gerais da nova lei. 
Para assistir, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=iTnkMaXDVIY

 Fique por dentro dos próximos encontros:
https://www.instagram.com/p/COLgvy4nU0r/?igshid=faxtqtx1cojk


