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5º Bate-Papo do Projeto CCC

Resultado do Diálogo sobre os Materiais e Serviços que 

serão Centralizados

Faça perguntas no 

chat

Assine a lista de 

presença

A gravação ficará 

disponível nos canais 

do YT da FJP e da 

SEPLAG



AVISO LEGAL

Esse evento está sendo realizado pela Seplag MG e será gravado.
A gravação poderá incluir dados dos participantes como vozes,
imagens, ou nomes. Ao participar, esteja ciente de que aceita e
reconhece o acima descrito e que concorda que a gravação
poderá ser utilizada pela Seplag e seus parceiros nos canais de
comunicação interna e externa.
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O processo de refinamento do escopo 
4° Bate-Papo (11/03/2021)

Coleta de 
Informações 

Proposta Inicial de 
Escopo de Objetos

Análise das 
Propostas

Discussão Final com 
os Órgãos/Entidades

Análise ABC em três 
dimensões

Influenciadores para
sair do Escopo

Influenciador para
entrar no Escopo

1. Construção do formulário 
de refinamento

2. Realização de Agendas 
para instrução dos 
órgãos/entidades

3. Coleta dos retornos dos 
44 órgãos/entidades

Processamento das 
devolutivas

Consultas a áreas
centrais da SEPLAG

Parecer sobre as
propostas dos órgãos e
entidades



• Metodologia de análise de dados para a construção

• Nível de material/serviço

• Coerência de entendimento entre objeto principal e objeto

acessório que são de um mesmo universo

• Eixo transacional vs. Eixo centralizado

Definição dos objetos do escopo



Operação Transacional

Macroprocessos da Unidade Centralizadora

Demandante

Fase interna

(especificação do 
objeto + TR + $)

UNIDADE CENTRALIZADORA

Fase interna 
(edital + 

instrução)

Análise 
jurídica

Fase externa 
(concorrencial)

Contratação 
direta

Procedimentos 
administrativos –

Contratos Comuns

Gestão de 
atas de RP

Demandante

Sanções e 
penalidades

Gestão 
Orçamentária 

financeira

Gestão e 
Fiscalização de 

contratos

Sanções e 
penalidades



Operação Centralizada

Macroprocessos da Unidade Centralizadora

Demandante

UNIDADE CENTRALIZADORA

Fase interna 
(edital + 

instrução)

Análise 
jurídica

Fase externa 
(concorrencial)

Contratação 
direta

Procedimentos 
administrativos –

Contratos Comuns

Gestão de 
atas de RP

Demandante

Sanções e 
penalidades

Gestão 
Orçamentária 

financeira

Gestão e 
Fiscalização de 

contratos

Sanções e 
penalidades

Fase interna 
(especificação do 
objeto + TR + $)

Contratos 
corporativos

Demanda 



Dinâmica dos Diálogos 

• 12 Reuniões Gerenciais → alinhamento entre as atividades dos órgãos e

entidades e o comportamento da futura unidade centralizadora

• 22 Reuniões Técnicas → diálogos com áreas técnicas para

compreender as características de alguns materiais/serviços

• Escuta ativa das percepções sobre a abordagem da equipe do CCC junto
aos órgãos/entidades, os receios e as expectativas na implantação da
Unidade Centralizadora

• Coleta de sugestões para avaliação da equipe do CCC

• Saneamento das principais dúvidas sobre o funcionamento e competências
da futura unidade



Agenda

Recapitulando alguns pontos importantes

Resultados do refinamento dos objetos

Perspectivas relativas ao escopo

Novidades



Listas de exceção

Objetos com especificidade ou criticidade, que se

manifestam em apenas um órgão/entidade

Exceção apenas para as instituições indicadas

Objetos cujas características não se qualificam para

centralização, em nenhum dos eixos do CCC

Serão adquiridos de forma descentralizada

independentemente do órgão/entidade comprador

Global 

Especial



Operação Transacional

Macroprocessos da Unidade Centralizadora

Demandante

Fase interna

(especificação do 
objeto + TR + $)

UNIDADE CENTRALIZADORA

Fase interna 
(edital + 

instrução)

Análise 
jurídica

Fase externa 
(concorrencial)

Contratação 
direta

Procedimentos 
administrativos –

Contratos Comuns

Gestão de 
atas de RP

Demandante

Sanções e 
penalidades

Gestão 
Orçamentária 

financeira

Gestão e 
Fiscalização de 

contratos

Sanções e 
penalidades



Resumo das listas de exceção
Lista Global

7 Grupos → 240 mat./ser.

• Animais vivos e materiais genéticos

• Explosivos, munições e dispositivos

de dispersão

8 Classes → 84 mat./ser.

• Manutenção e reparos em

aeronaves, componentes e

acessórios

• Equipamentos especiais de

reparo, verificação e manutenção

de munições e componentes

213 Materiais/Serviços

Animais Vivos e 
Materiais 
Genéticos 

Equipamentos 
Diversos 

Equipamentos e 
Serviços 

Específicos para 
Área da Saúde  

Equipamentos, 
Serviços e 

Armamentos 
Militares

Obras de 
Infraestrutura e 

Projetos de 
Engenharia

Serviços Diversos

537 Materiais/Serviços



1 Classe → 1 mat./ser.

• Componentes e acessórios para

bombas e compressores para

contratos de manutenção

preventiva/corretiva

51 Materiais/Serviços

• Ferramenta para

desencarceramento

• Serviços clínicos especializados

em área de saúde

Equipamentos e 
Serviços 

Específicos para 
Área da Saúde 

Equipamentos para 
Salvamento

Locação de Imóvel 
Comercial

300 Itens Materiais/Serviços

Itens de TIC 
Especializados

Equipamentos de 
Segurança 

Especializados

Colchão do 
Sistema Prisional

52 Materiais/Serviços
300 Itens de 

Materiais/Serviços

Resumo das listas de exceção
Lista Especial



Visão final do escopo em materiais/serviços

Proposta Inicial de 

Centralização

Situação antes dos diálogos 

com os órgãos/entidades
Situação após os diálogos

Escopo 7.656 7.981 8.193

Fora do 

Escopo
1.051 726 537



Quantidade de objetos por situação

Escopo 7.656 7.981 8.193

Fora do Escopo 1.051 726 537

Exceção Global

1.159 Mi/ano

Exceção Especial

368 Mi/ano

Visão final do escopo em materiais/serviços

R$ 984 Mi/ano
14%

R$ 1.905 Mi/ano
28%

R$ 1.527 Mi/ano
22%

R$ 5.902 Mi/ano
86%

R$ 4.981 Mi/ano
72%

R$5.359 Mi/ano
78%

Cenário Inicial Cenário Após Formulário de
Refinamento

Cenário Após Discussões (Final)

Distribuição do valor homologado, em milhões/ano (R$), entre escopo 
e fora do escopo (2015 – 2019)

Situação antes dos diálogosProposta inicial 

centralização
Situação após os diálogos



Agenda

Recapitulando alguns pontos importantes

Resultados do refinamento dos objetos

Perspectivas relativas ao escopo

Novidades



Perspectivas relativas ao escopo

• O escopo demanda atualização constante

• Nesse momento temos uma fotografia do escopo

• Atualizações ao longo do projeto

• Atualizações ao longo do funcionamento da futura

unidade centralizadora

• Novos objetos

• Organização da Administração

• Inovações no serviço público
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Relembrando o Banco de 
Talentos

✓ 1.004 respondentes

✓ 85% trabalham em BH

✓ 65% têm interesse em atuar no futuro

CCC

✓ Mais de 90% tem ensino superior

completo ou pós-graduação

✓ 36% tem certificação de pregoeiro

✓ 91,5% tem interesse em participar de
qualificações em compras

✓ 47% participam de qualificações no
mínimo a cada 6 meses



Competências técnicas



Apresentamos a Trilha de Aprendizagem sobre
Pregão Eletrônico!

• Parceria entre a equipe da SEPLAG (CSC 

e Sugesp), FJP e CODEMGE 

→ GT-Capacita Compras

• Foco no desenvolvimento do servidores 

em compras públicas

• Aprendizado de forma flexível e autônoma

• Conteúdos selecionados por especialistas 

no tema

• 1º produto da parceria



Entre os dias 13/7 e 13/8, a trilha
estará disponível para acesso de
todos os servidores

A avaliação dos usuários é muito
importante para identificar pontos
fortes e oportunidades de melhoria

Conjunto de conteúdos diversos,
organizados em uma plataforma
de aprendizado

Contamos com sua participação!

Acesse: http://scap.planejamento.mg.gov.br/moodle/



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


