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Ofício Circular nº 005/2020 – CSU/DOF/PROPLAD/REITORIA-UFOP 

 

Ouro Preto, 14 de julho de 2020.                   

 

 

Assunto: Esclarecimentos acerca da elaboração de PAMCS – Necessidade de previsão 

no sistema de planejamento de contratação de serviços e materiais. 

 

Prezados (as) senhores (as), 

 

Visando prestar esclarecimentos acerca da indisponibilidade de determinados itens no 

sistema PAMCS, informamos a toda a comunidade acadêmica que o sistema de PAMCS 

passou a ser vinculado ao sistema Planejamento de Contratação de Serviços e Materiais – 

PCSM. A vinculação dos sistemas decorre de determinação do governo federal que, por meio 

da Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019 da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia, impõe aos órgãos da Administração Federal a obrigatoriedade de elaboração 

do plano anual de contratações – PAC, de modo que a UFOP passou a estar vinculada ao 

planejamento anual informado, inviabilizando contratações que não constem na previsão 

anual. 

 

Em razão da vinculação dos sistemas, os setores demandantes só conseguirão incluir na 

PAMCS os itens que foram inseridos na previsão de contratação de serviços e materiais para 

o ano de 2020.  Para os itens não previstos, os setores deverão fazer previsão complementar, 

no Sistema PCSM, disponível em: 

 

Minha UFOP > PLANEJAMENTO > PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS E MATERIAIS > Previsão > Ano Previsão: 2020 > incluir previsão 

complementar . 

 

Para a proposição de previsão complementar, o setor responsável deverá apresentar o motivo 

pelo qual o item não foi incluído no período de elaboração da previsão 2020, justificativa 

https://zeppelin10.ufop.br/pcms/previsao/lista.xhtml
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esta necessária para viabilizar a inclusão da demanda na previsão complementar. 

Acrescenta-se que, caso o item a ser demandado não esteja catalogado, o setor demandante 

solicitar a catalogação à Coordenadoria de Suprimentos. 

 

Depois de elaborada a previsão complementar 2020 no sistema PCMS, a inclusão deve ser 

aprovada pelo chefe do setor e autorizada pela autoridade competente, também via sistema 

MINHA UFOP.  Apenas depois de autorizada a previsão complementar, o 

item ficará disponível para incluir na PAMCS. 

 

Eventuais dúvidas acerca dos procedimentos de catalogação e previsão complementar 

podem ser direcionadas para o e-mail tm.neto@ufop.edu.br; quanto ao procedimento de 

elaboração de PAMCS, os esclarecimentos podem ser solicitados através do e-mail 

antonio.silva@ufop.edu.br.  

 

Sendo só para o momento, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Andressa Silva Schiassi 

Coordenadora de Suprimentos em exercício 
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