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INSTRUÇÃO NORMATIVA CINLLC N.º 01/2022, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 

“Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, 
serviços, obras e soluções de tecnologia da informação 
e comunicações no âmbito da Administração Pública 
municipal direta, autárquica e fundacional e sobre o 
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contra-
tações. ” 

 A COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, no uso de suas atribui-

ções legais, com fulcro na Portaria Municipal nº 4.415, de 16 de maio de 2022,  

CONSIDERANDO, que a Comissão designada na portaria acima mencionada tem por objetivo fomentar 

os estudos preliminares, bem como aprofundamento posterior na nova Lei de Licitações e Con-

tratos, trazendo relatórios detalhados, de todas as medidas, de todos os procedimentos a se-

rem adotados e implementados no âmbito da Administração Pública Municipal em relatório 

com detalhamento eficaz de todas as ações, de todos os procedimentos e de todas as medidas 

que haverá de ser adotadas, visando a implementação total da Lei Federal nº 14.133 de 2021, 

CONSIDERANDO que há necessidade de bem definir quais serão as competências dos diversos setores 

que são afetados por esta Nova Lei de Licitações e Contratos, 

 RECOMENDA às diversas Secretarias e Departamentos afetados por esta Instrução e pela Lei Federal 

nº 14.133/2021, a adoção dos procedimentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas 

atividades. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I – Objeto e âmbito de aplicação 

 Art. 1º. Esta Instrução Normativa dispõe sobre o Plano Anual de Contratações – PAC de bens, serviços, 

obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública municipal 

direta, autárquica e fundacional. 

 Art. 2º. Cada Órgão Demandante, deverá elaborar seus relatórios de demandas contendo todos os itens 

que pretendem contratar no exercício subsequente. 

Parágrafo Único. O relatório especificado no caput deste artigo deverá ser enviado até o dia 31 de agosto ao 

Departamento de Planejamento e Administração, no modelo do anexo I. 

 Art. 3º. A Administração poderá criar seu próprio sistema, que poderá constituir a ferramenta informati-

zada para elaboração do PAC pelos Órgãos Demandantes e entidades referidas no art. 1º. 

Seção II – Definições 

 Art. 4º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as seguintes definições: 
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I. Departamento de Planejamento: unidade responsável pelo planejamento, coordenação e acompanha-

mento das ações destinadas à realização das contratações no âmbito do órgão ou entidade, em conjunto 

e sempre que necessário, assessorado por demais setores e departamentos da estrutura organizacional 

do Poder Executivo, no que couber; 

II. Setores requisitantes: unidades responsáveis por identificar necessidades e requerer ao Departamento 

de Planejamento a contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comu-

nicações; 

III. PAC: Plano Anual de Contratações; 

IV. OD: Órgão Demandante. 

CAPÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

Seção I – Setor Requisitante 

 Art. 5º. O setor requisitante, ao incluir um item no respectivo PAC, deverá informar: 

I. O tipo de item, o respectivo código, além de uma referência para posterior consulta e uniformização do 

item; 

II. A unidade de fornecimento do item (peça, unidade, caixa, etc.); 

III. Quantidade a ser adquirida ou contratada; 

IV. Descrição sucinta do objeto; 

V. Justificativa para a aquisição ou contratação; 

VI. Estimativa preliminar do valor; 

VII. O grau de prioridade da compra ou contratação (alto, médio ou baixo); 

VIII. A data desejada para a compra ou contratação; e 

IX. Se há vinculação ou dependência com a contratação de outro item para sua execução, visando a determi-

nar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados. 

Parágrafo único. Entende-se por setor requisitante toda Secretaria/Departamento que realiza solicitações de 

compras/serviços. 

Seção II – Departamento de Planejamento 

 Art. 6º. O Departamento de Planejamento deverá analisar as demandas encaminhadas pelos setores re-

quisitantes promovendo diligências necessárias para: 

I. Agregação, sempre que possível, de demandas referentes a objetos de mesma natureza; 

II. Adequação e consolidação do PAC; e 

III. Construção de calendário de prioridades de contratações, em conjunto com demais setores e departa-

mentos da estrutura organizacional do Poder Executivo, no que couber. 

CAPÍTULO III 

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 

Seção I – Cronograma 
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 Art. 7º. Até o dia 31 de agosto do ano de elaboração do PAC, os setores requisitantes deverão incluir, no 

sistema, acompanhadas das informações constantes no art. 5º, as contratações que pretendem realizar ou pror-

rogar, na forma do artigo 107 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 no exercício subsequente e encaminhar ao 

Departamento de Planejamento. 

 Art. 8º. Durante o período de 15 junho a 15 de setembro do ano de elaboração do PCA a ser executado 

no ano subsequente, o Departamento de Planejamento, em conjunto com demais setores e departamentos da 

estrutura organizacional do Poder Executivo, no que couber, deverá analisar as demandas encaminhadas pelos 

setores requisitantes, consoante disposto no art. 6º, e, se de acordo, enviá-las para aprovação da autoridade 

máxima do órgão. 

§1º. Até o dia 30 de setembro do ano de sua elaboração, o PCA deverá ser aprovado pela autoridade máxima de 

que trata o caput e enviado ao Departamento de Planejamento e Administração e ao setor de compras. 

§2º. A autoridade máxima poderá reprovar itens constantes do PAC ou, se necessário, devolvê-los para o Depar-

tamento de Planejamento realizar adequações, observada a data limite de aprovação e envio definida no §1º. 

§3º. O relatório do PAC, na forma simplificada, deverá ser divulgado no sítio eletrônico do órgão ou entidade ao 

qual se vincular ao OD, em até quinze dias corridos após a sua aprovação. 

§4º. O Departamento de Planejamento e Administração poderá disponibilizar no Portal eletrônico as informações 

registradas nos relatórios dos órgãos demandantes por meio de dados estruturados. 

Seção II – Revisão e redimensionamento 

 Art. 9º. Poderá haver a inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens do PAC, pelos respectivos 

OD, nos seguintes momentos: 

I. Até 30 de setembro do ano de elaboração do PAC, visando à sua adequação à proposta orçamentária do 

órgão ou entidade ao qual se vincular o OD; 

II. Até o fim do mês posterior à aprovação da Lei Orçamentária Anual, não ultrapassando o prazo máximo 

de 31 de dezembro, para adequação dos PAC ao orçamento devidamente aprovado para o exercício. 

§1º. A alteração do PAC, nas hipóteses deste artigo, deverá ser aprovada pela autoridade máxima de que trata o 

art. 8º e enviada ao Departamento de Planejamento e Administração por meio do Sistema, dentro dos prazos 

previstos no caput. 

§2º. A versão atualizada do PAC deverá ser divulgada no sítio eletrônico do órgão ou entidade ao qual se vincular 

o OD. 

Seção III – Da atualização do PAC 

 Art. 10. Durante o ano de elaboração, a alteração dos itens constantes do PAC, ou a inclusão de novos 

itens, somente se dará nos períodos previstos no Capítulo III. 

 Art. 11. Durante a sua execução, o PAC poderá ser alterado mediante aprovação da autoridade máxima e 

posterior envio ao Departamento de Planejamento e Administração, por meio do Sistema. 
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§1º. O redimensionamento ou exclusão de itens do PAC somente poderão ser realizados mediante justificativa 

dos fatos que ensejaram a mudança da necessidade da contratação. 

§2º. A inclusão de novos itens somente poderá ser realizada, mediante justificativa, quando não for possível pre-

ver, total ou parcialmente, a necessidade da contratação, quando da elaboração do PAC. 

§3º. As versões atualizadas do PAC poderão ser divulgadas no sítio eletrônico do órgão ou entidade ao qual se 

vincular o OD. 

CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

Seção I – Compatibilização da demanda 

 Art. 12. Na execução do PAC, o Departamento de Planejamento deverá observar se as demandas a ele 

encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. 

Parágrafo único. As demandas que não constem do PAC ensejarão a sua revisão, caso justificadas, observando-se 

o disposto no art. 11. 

 Art. 13. As demandas constantes do PAC deverão ser encaminhadas ao Departamento de Planejamento 

com a antecedência necessária para o cumprimento da data estimada no inciso VIII do art. 5º. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Seção I – Orientações Gerais 

 Art. 14. Os prazos do cronograma do PAC de que trata o Capítulo III poderão ser alterados por meio de 

ato do Secretário de Administração a fim de conciliar aos prazos de elaboração das propostas orçamentárias. 

 Art. 15. A Administração poderá, desde que justificado nos autos do processo respectivo, afastar a apli-

cação desta Instrução Normativa naquilo que for incompatível com a sua forma de atuação, observados os prin-

cípios gerais de licitação e a legislação respectiva. 

 Art. 16. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas 

competentes, que devem ser respeitadas. 

 Art. 17. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da Controla-

doria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos constará de um rela-

tório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

 Art. 18. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os servidores 

dos diversos departamentos e secretarias, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cumprimento. 
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Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada previamente à 

Comissão de Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos e, quando da sua extinção, à Con-

troladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em vista o aprimoramento dos 

procedimentos de controle. 

 Art. 19. À Comissão de Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos e, quando da sua extinção, à 

Controladoria Geral do Município estarão à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quanto ao cumpri-

mento do disposto nesta Instrução. 

 Art. 20. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/ou 

técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos munici-

pais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo com a legislação vi-

gente. 

Seção II – Vigência 

 Art. 21. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos pro-

duzidos a partir de 01 de janeiro de 2023 e revogadas as disposições em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 22 de setembro 2022. 

 

Douglas Marcelino Viveiros 
Presidente da Comissão 

Agente de Licitação 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Andrea Cristina Bernardino Pereira 
Membro da Comissão 

Diretor de Licitação 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Thais Lino Dias 
Membro da Comissão 

Auxiliar 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Izabel Cristina de Medeiros 
Membro da Comissão 

Auxiliar Adm I 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Douglas Frankley dos S. Pereira 
Membro da Comissão 

Controlador Geral 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Paula Stefani Dias Cunha 
Membro da Comissão 
Diretor de Compras 

CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

José Araújo Barbosa 
Membro da Comissão 

Procurador Geral 
CINLLC – Portaria 4.415/2022 

 

Revisei e estou de acordo. 

Victor de Paiva Lopes 
Prefeito Municipal 

Prefeitura de Alto Rio Doce – MG 
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ANEXO I – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE – MINAS GERAIS 

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Descrever o setor que está requisitando 

Responsável pela Demanda: Nome do gestor responsável Matrícula: Matricula do gestor responsável 

E-mail: Inserir o email do gestor responsável 

  

Telefone: Inserir o telefone do gestor responsável 

1. Objeto: (Descrever o objeto da contratação) 

2. Justificativa da necessidade da contratação 

A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pú-

blica de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de feve-

reiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº  926, de  20 de março de  2020, assim como no Decreto Legislativo 

(PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, em virtude da situação 

emergencial. 

Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, não obstante o disposto no inciso IV, art. 4º-B, da citada Lei 

Federal, no qual enfatiza que a dispensa está condicionada ao limite da parcela necessária ao atendimento da situação 

de emergência, justifica-se o quantitativo registrado nos autos com base em xxxx*. 

*Nota 
A quantidade a ser adquirida deverá ser justificada, conforme diretrizes do art. 15, §7º, inc. II da 
Lei Geral de Licitações, estando condizente com o consumo/utilização do Órgão ou entidade, 
uma vez que, na situação atual, deve ser realizada uma contratação consciente, sem estoques 
desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio do abastecimento do mercado. 

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que XXX alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por 

esse órgão, são instrumentos de extrema valia e relevância no combate e prevenção ao  
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3. Descrições e quantidades  

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

MARCA (SE 
APLICÁVEL) 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QTD 

1        

2        

3        

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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4. Observações gerais 

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: 

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: 

4.4. Prazo para pagamento: 

Local/data 
 
 
 
 

Responsável pela Formalização da Demanda 
(Nome, matrícula e assinatura) 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniên-

cia e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

 
 
 
 
 

RECEBI ESTE DOCUMENTO EM ____/____/________ 
 
 
 
 

 
Nome: ___________________________ 

 
Cargo: ___________________________ 

 
Prefeitura de Alto Rio Doce 

 


