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Resolução no 01, de 21 de fevereiro de 2019. 

 

O Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida do Campus Governador 

Valadares, Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, no uso de suas atribuições e competências 

legais estabelecidas pelo Estatuto Geral da UFJF, tendo em vista a deliberação em reunião 

ordinária de 21/02/2019 e, 

Considerando: A Instrução Normativa 01/2019-SEGES do Ministério da Economia, que 

estabelece a obrigatoriedade de toda administração pública fornecer, até a data limite de abril de 

cada ano, o Planejamento Anual de Compras (PAC). 

Considerando: Que para atendimento à referida normativa, faz-se necessário que todos os atores 

(requisitantes, setores de compras, de planejamento, etc) se envolvam no processo de forma 

responsiva, uma vez que a falta de previsão de determinado item poderá ser um impeditivo para 

a aquisição de itens. 

Considerando: O Memorando Circular 0001/2019-PROPLAN, que estabelece as diretrizes 

institucionais para o “Plano Anual de Compras”, implementado no âmbito da UFJF, através de 

módulo no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar as regras e mecanismos para preenchimento do SIGA na função “Plano de 

Aquisição” no âmbito do Instituto de Ciências da Vida. 

Art. 2º - Exceto pelas datas, esta metodologia continuará vigente, a menos que seja reivindicada 

sua alteração por algum conselheiro. 
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Art. 3º - A Direção do ICV indicará 3 servidores para efetuar as ações de coordenação dos 

trabalhos e triagem dos itens. 

Art. 4º - Deverá ser criada planilha, contendo todos os itens descritos no SIGA “Plano de 

Aquisições” no formato “Excel” a ser disponibilizada no Google Drive. 

Art. 5º - Cada departamento deverá indicar, à direção do ICV, um servidor para efetuar o 

preenchimento tanto da planilha do Google Drive quanto da planilha do SIGA. 

Art. 6º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Governador Valadares, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

 Prof.º Dr.º Ângelo Márcio Leite Denadai  

Presidente do Instituto de Ciências da Vida 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Governador Valadares 
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CRONOGRAMA DE “PLANO DE AQUISIÇÕES” 

 

Para o preenchimento do Plano de Aquisições no SIGA, serão necessárias as seguintes ações, 

respeitando as respectivas datas: 

1) 21/02/2019 - Criação de planilha, contendo todos os itens descritos no SIGA “Plano de 

Aquisições” no formato “Excel” a ser disponibilizada no Google Drive e a ser preenchida 

pelos representantes departamentais. 

Obs: Tal planilha deverá conter as seguintes informações conforme layout abaixo, 

focando especialmente nas quantidades de itens por departamento: 

 

2) 21/02 (17:00 h) a 25/02 (10:00 h): A planilha ficará disponível para preenchimento, que 

será feito apenas com quantitativo para cada item. 

3) No dia 25/02: na parte da tarde, será feita a triagem dos itens em comum e específicos 

pela comissão coordenadora, bem como a divisão entre os departamentos. Durante este 

período a planilha estará travada no sistema. 

4) 25/02 (após as 20:00 h): será enviado para cada representante de Departamento, a relação 

dos itens em comum, sob responsabilidade de cada representante/departamento, para o 

preenchimento na planilha do SIGA. 

Obs: Para preenchimento da planilha do SIGA o representante deverá utilizar o 

quantitativo total do item disponível na planilha do Google Drive. 

5) 26/02 a 28/02: As pesquisas de preços na internet bem como os lançamentos de 

orçamentos e respectivas justificativas, deverão ser realizados no SIGA (lançando 

somente um valor).  

Obs: Os itens específicos serão orçados pelos respectivos departamentos, incluindo as 

justificativas, quantidades e o valor de referência na planilha do SIGA.  

6) 26/02 a 28/02: Inclusão de novos itens.  

Obs: Novos itens deverão ser verificadas atentamente todas as nomenclaturas e deverão 

ser adicionados somente o que estiver ativo no SIGA, seguindo a mesma metodologia 

dos itens específicos.  

7) 01/03/2019: A comissão coordenadora fará a conferência da planilha no SIGA e a direção 

do ICV fará o lançamento final. 


