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Prezado Servidor,   

  

Encontra-se disponível, no módulo de Compras do Portal de Compras, uma nova funcionalidade 

que permite realizar a revisão do planejamento anual de compras. 

Essa nova funcionalidade viabilizará o cadastro e atualização do planejamento anual de compras, 

de acordo com os procedimentos descritos neste comunicado. 

 

  

1. DEFINIÇÃO DOS PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS  

 

1.1. Intervalo para Revisão do Planejamento Anual de compras do Estado  

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG através da Diretoria Central de 

Licitações e Contratos – DCLC - determinará A DATA Inicial e Final para a Revisão do 

Planejamento Anual de Compras (Aplica-se a TODOS os Órgãos e Entidades do Estado, salvo 

empresas públicas, sociedades de economia mista e outros poderes) Tal procedimento será 

realizado através de funcionalidade específica no próprio Portal de Compras. Uma vez fixado as 

data, todos os Órgãos e Entidades serão notificados via e-mail a partir de endereço eletrônico 

vinculado à sua Unidade de compras Central. Esta unidade definirá, segundo critérios internos, 

as datas para que as etapas intermediárias da Revisão do Planejamento Anual de Compras sejam 

cumpridas. 

 

1.2. Datas Limites – Parâmetros de Revisão do Planejamento Anual de Compras do órgão  

 

 Data limite para envio do planejamento de solicitações pelas unidades – revisão; 

 Data limite para aprovação dos planejamentos de solicitações – revisão; 
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Para realizar a alteração dos parâmetros/datas para o órgão, o usuário responsável pela Unidade 

de Compras Central deverá acessar o Portal de Compras e realizar os procedimentos descritos a 

seguir.  

OBS.: para acessar a funcionalidade o usuário deverá possuir o Perfil de acesso - Gestor de 

Planejamento de Compras do Órgão – Alteração, através da unidade de compra central do 

órgão. 

 

PROCESSO DE COMPRA >> PLANEJAMENTO >> CADASTRO DE PARÂMETROS DO 

PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO 

 

 

 

O Sistema apresentará a tela abaixo. O usuário deve selecionar o ano (“Ano Base”) para o qual 

deseja alterar/inserir os parâmetros/Datas, preencher os campos “Data limite para envio do 

planejamento de solicitações pelas unidades - revisão:” e “Data limite para aprovação dos 

planejamentos de solicitações - revisão:” com as datas desejadas e acionar o comando 

destacado a seguir. 

 

 



ATENÇÃO: os campos devem ser preenchidos conforme estratégia de compra do Órgão/Entidade 

respeitando-se as datas quanto ao INTERVALO PARA REVISÃO DO PLANEJAMENTO DE 

COMPRAS definidas pela Diretoria Central de Licitações e Contratos – SEPLAG. 

 

Após a inserção/alteração das datas, o Portal de Compras notificará, via e-mail, as seguintes 

unidades vinculadas ao Órgão:  

 Unidades de Solicitação de Compra;  

 Unidades de Pedido de Compra;  

 Unidades de Compras.  

 

Uma vez definidos as datas para a revisão do planejamento anual de compras, os procedimentos 

para o cadastro; analise e aprovação do Planejamento de Solicitação e o cadastro do 

Planejamento de Processo permanecem os mesmos, conforme indicados no Comunicado 17/2011: 

Compras - Planejamento de Compras.  

 

2. CADASTRO DE PLANEJAMENTO DE SOLICITAÇÃO 

 

No cadastro de Planejamento de Solicitação, ao inserir planejamento de solicitações, é 

apresentado campo descritivo para informação da Justificativa para revisão. 

 

 

 

ATENÇÃO: O campo “Justificativa para revisão” será apresentado de acordo com o Ano base 

selecionado, caso o Planejamento de Compras esteja no período de revisão do planejamento anual 

de compras. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2011/17-2011-comunicado-siad-17-2011-planejamento-de-compras.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2011/17-2011-comunicado-siad-17-2011-planejamento-de-compras.pdf


Após informar a Justificativa e salvar, inclua os itens de planejamento e/ou a planilha de itens 

planejados através de arquivo. As orientações para inclusão de itens de planejamento via arquivo 

são encontradas no Comunicado 01/2012 - Compras - Alteração do Arquivo CSV. 

Serão indicados pelo sistema, os Planejamentos de Solicitação que são Provenientes de revisão. 

 

 

 

Obs.: Os itens referentes aos Planejamentos de Solicitação criados no período de revisão poderão 

ser vinculados aos Planejamentos de Processo já existentes ou, podem ser vinculados a novos. Os 

itens que já estão vinculados a um Planejamento de Processo, apenas poderão ser desvinculados, 

e se for o caso, vinculados a novos Planejamentos de Processo de acordo com a necessidade.  

Vale reforçar que os Planejamentos de Compra, e consequentemente os itens de Planejamento de 

Solicitações que foram registrados anteriormente, durante o período de elaboração do 

Planejamento Anual de Compras, não poderão ter seus dados alterados (quantidades, valores, 

itens, etc.). Para promover quaisquer adequações basta criar novos itens de planejamento 

mediante o registro de novos Planejamentos de Solicitações, e se for o caso, de novos 

Planejamentos de Processos . 

 

ATENÇÃO: Os Planejamentos de Solicitação que não forem aprovados conforme Data limite para 

aprovação dos planejamentos de solicitações – revisão, determinada pelo órgão, serão 

reprovados automaticamente pelo Sistema. Os Planejamentos de Solicitação aprovados e não 

vinculados a um Planejamento de Processo serão reprovados automaticamente pelo sistema após 

a data fim do Intervalo para Revisão do Planejamento de Compras. 

 

  

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-1-2012-arquivo-csv.pdf


3. DESATIVAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ITENS DE PLANEJAMENTO DE SOLICITAÇÃO 

APROVADOS. 

 

Os itens de Planejamento de Solicitação já aprovados poderão ser desativados caso os mesmos, 

de acordo com a estratégia de aquisições do órgão, não devam ser adquiridos. 

A ativação ocorre para itens de Planejamento de Solicitação já aprovados que foram desativados 

porem irão compor novamente o Planejamento de Compra do Órgão. 

Obs.: A Desativação e Ativação de itens planejados ocorrem apenas durante o Intervalo para 

Revisão do Planejamento de Compras. 

 

Para realizar os procedimentos, acesse: 

PROCESSOS DE COMPRA >> PLANEJAMENTO DE COMPRA >> ANÁLISE DE ITENS DE 

PLANEJAMENTO 

 

 

 

Obs.: Realize a consulta para os planejamentos aprovados alterando o filtro de pesquisa 

“Situação”. 

 

 

Após realizar a pesquisa ao Planejamento de Solicitação aprovado, selecione o item que deseja 

desativar/ativar a acione o comando desejado. 

 



 

 

Caso um item esteja sendo desativado será apresentada tela para informar a justificativa de 

desativação do item. 

 

 

  



Uma vez desativado, o valor do item não será considerado para compor o valor total do 

Planejamento de Processo e não poderá ser vinculado a uma Solicitação de Compra. 

Os itens desativados são demarcados conforme legenda:  

 

 

 

 

Caso seja necessário ativar um item de planejamento que foi desativado, realize a pesquisa, 

selecione o item de planejamento e acione o comando “Ativar item de planejamento”. 

 

 

O sistema irá atualizar o item para ativo no Planejamento de Compras. 

 

ATENÇÃO: Os itens de planejamento de solicitação têm de ser vinculados a um planejamento de 

processo, não sendo necessária nenhuma ação para conclusão do Planejamento de Processo. 

Após este vinculo efetuado, já é possível realizar a vinculação dos itens de planejamento a 

Solicitação de Compra. 


