
Diagnóstico Diálogo
Análise dos dados dos
processos de compras
realizados pelas
unidades de Belo
Horizonte entre 2015 e
2019.

Elaboração de uma primeira proposta de
escopo de centralização que contemplava
objetos:

Diálogo
Primeiro momento 

Foram realizadas 34
reuniões com mais de 60
representantes dos
órgãos e entidades para
compreender melhor suas
sugestões de revisão e as
características de alguns
materiais e serviços.

Com alto valor homologado 
Frequentes em muitos processos de compras 
Demandados por várias instituições
Já adquiridos pela Seplag 

Todos os 44 órgãos e
entidades que serão
atendidos pelo futuro CCC
analisaram a proposta inicial.
Alguns concordaram com a
proposição e outros sugeriram
algumas revisões quanto aos
materiais e serviços a serem
centralizados.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do Projeto CCC trabalhou em parceria com os órgãos e entidades
na definição dos materiais e serviços cuja aquisição e contratação passarão a ser feitas pela

futura unidade centralizadora.  Durante todo o processo, buscou-se identificar quais objetos
poderão ser adquiridos de forma mais eficiente por uma unidade especializada em compras públicas e
quais, em função de suas peculiaridades, devem permanecer com os órgãos e entidades demandantes.
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Conheça como foram definidos os materiais e
serviços que serão adquiridos pelo futuro CCC

Proposta Inicial

Diálogo
Segundo Momento
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34

1

Nesse boletim, apresentamos a você as etapas que foram percorridas e o resultado do que chamamos
"Escopo de Centralização".

Materiais e serviços considerados aptos
a serem centralizados

Materiais e serviços que possivelmente
comporiam uma lista de exceção à
centralização

7.656
1.051

5
Conclusão do
Escopo de
Centralização
Veja o detalhamento
na página a seguir.



Materiais e serviços
compõem o Escopo

Materiais e serviços
na Lista de Exceção

Obras de Infraestrutura e seus Projetos de Engenharia

Equipamentos e Serviços Específicos para Área da Saúde

Equipamentos, Serviços e Armamentos Militares
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Alguns materiais e serviços precisam de uma atuação especializada do
demandante ao longo de todo o processo de contratação. Por isso,
permanecerem nos órgãos e entidades, num primeiro momento, pode ser mais
eficiente para todo o Estado. Vale ressaltar que o diálogo com o futuro CCC para a
centralização de novos objetos estará sempre aberto.

Animais Vivos e Materiais Genéticos

Quer saber mais sobre a definição do escopo da futura unidade centralizadora?
Assista o nosso 5º bate-papo: https://linktr.ee/comprasMG

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

Sim!  Como as necessidades da Administração mudam com o tempo, o escopo de
centralização precisa ser constantemente atualizado. Hoje temos uma fotografia da
situação atual! Atualizações acontecerão tanto ao longo do projeto, quando durante o
funcionamento do futuro CCC, sempre de forma dialogada com os órgãos e entidades
atendidos. 

Escopo de Centralização

processos de compras/ano

em valores homologados/ano

do Governo de MG
537

8.193 

R$5,4 Bilhões
Mais de 2.600

44 órgãos e
entidades

https://linktr.ee/comprasMG
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

