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Identificação das atividades,
atores, documentos e sistemas
envolvidos nas contratações,
considerando as normas vigentes.

Instrução inicial I e II + Pregão
Eletrônico + Dispensa e
Inexigibilidade + Concorrência e
Tomada de Preços
Procedimentos Administrativos de
Contratos Comuns
Gestão de Contratos Corporativos
Gestão de Ata de Registro de Preços

Disponibilização semanal de vídeos
explicativos e formulários para coleta de
contribuições sobre os principais serviços
que serão prestados pelo futuro CCC:

Mapeamento
dos Processos

A unidade centralizadora de compras públicas será responsável pela realização de processos licitatórios,
contratações diretas, procedimentos administrativos de contratos e gestão de atas de registro de preços
para atender aos 44 órgãos e entidades situados em Belo Horizonte. E para identificar as atividades, os

atores e sistemas envolvidos nessa futura operação, a equipe do Projeto CCC realizou, nos meses de
março e abril de 2021, a Jornada dos Processos.

A iniciativa permitiu aos órgãos e entidades conhecer as propostas de processos e apresentar
contribuições, resultando em um mapeamento detalhado e construído de forma dialogada e conjunta.
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Conheça como foram mapeados os processos que
serão conduzidos pelo futuro CCC

Preparação e divulgação
da Jornada dos Processos

Análise das
contribuições

Ao todo, foram recebidas                                                                                                                            

Veja os resultados desse trabalho
nas próximas páginas!

37 órgãos e entidades                                                                                                                            
841 contribuições de                                                                                          

                                  

Neste boletim, apresentamos a você as etapas que foram percorridas e os resultados desta Jornada!



BOLETIM PROJETO CCC

Melhoria de processos

Checklist de documentos

Inclusão da atividade "análise de conformidade" antes da aprovação da
autoridade competente do órgão/entidade demandante durante o
planejamento da contratação.
Inclusão de novos pontos de contato entre o CCC e o demandante nos fluxos
de processos de compras, alterações contratuais e em ata de registro de
preços.

A partir das sugestões, foram realizadas melhorias nos fluxos, como:

Escopo de materiais e serviçosEspecificidades dos órgãos/entidades

Capacitações e treinamentos
Checklist de documentos Comunicação

Atribuições e competências Sistemas de suporte

Melhoria de processos
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Panorama das Contribuições
As contribuições dos órgãos e entidades foram avaliadas e categorizadas conforme os temas

abaixo:

O que é
Contribuições relacionadas aos fluxos, prazos, ordem e detalhamento das atividades. 

O que a Jornada mostrou? 
27 órgãos/entidades avaliaram positivamente os fluxos mapeados.

1% Desnecessário
Importante

Obrigatório

Não utilizo

O que é? 
Contribuições relacionadas à lista de documentos necessários à
instrução dos processos, classificando-os em: obrigatório, importante,
desnecessário ou não utilizado.

O que a Jornada mostrou? 
As listas de documentos estão bastante aderentes à instrução processual dos órgãos e entidades!

12%

9%

78%

Resolução de designação do pregoeiro e equipe de apoio 
Resolução de designação da comissão de licitação
Certificado atualizado de Registro Cadastral do Fornecedor emitido pelo CAGEF

A partir das sugestões, foram realizadas melhorias nos checklist de documentos. Abaixo,
elencamos alguns documentos acrescidos:

Categorias
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Especificidades dos órgãos e entidades 

http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc
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Nesta seção, os órgãos e entidades responderam algumas questões que permitiram à equipe do
Projeto CCC conhecer melhor a realidade de cada um.

Abaixo, apresentamos uma seleção dessas informações consolidadas:

Maior parte dos órgãos/entidades realiza consulta pública para a elaboração do Termo de
Referência
12 órgãos/entidades informaram que realizam audiência pública, sendo que 23% possuem
manual de orientação no órgão/entidade

Maioria dos órgãos e entidades participantes de uma ata de registro de preços formaliza um
único contrato com o beneficiário do item/lote, contemplando todas as unidades de pedido da
sua instituição

16 órgãos/entidades possuem setor específico de contratos 

Quer conhecer o
conteúdo completo

da Jornada?
Conheça as apresentações contendo o
detalhamento de processos e checklists de
documentos.

Confira os vídeos explicativos de cada
processo analisado durante a Jornada.

Assista às apresentações dos resultados da
jornada

Clique nos links ao lado e
acesse os conteúdos!

Instrução dos processos de Pregão Eletrônico, Dispensa e Inexigibilidade e
Concorrência / Tomada de Preços

Maioria das unidades dos órgãos/entidades localizadas em Belo Horizonte consulta as unidades
regionais ou do interior para levantamento do quantitativo para adesão em planejamento de
registro de preços

Instrução do processo de Pregão Eletrônico para Registro de Preços

29 órgãos/entidades têm entre 1 e 5 pregoeiros

72% dos órgãos e entidades consideram que a equipe de apoio do pregoeiro do CCC não
precisa ser composta por servidor da instituição demandante

Pregão Eletrônico

Gestão de Ata de Registro de Preço

Procedimentos Administrativos de Contratos Comuns

http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc/eventos
https://www.youtube.com/watch?v=3pBk1R9eGVg&list=PL-JVcNUWBlCIlC668UIBFTKeJWEjOxnul
https://www.youtube.com/watch?v=bYPHh6-bjSI&list=PL-JVcNUWBlCJr8VZ1hc5sdHb8wwbXV6d_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bYPHh6-bjSI&list=PL-JVcNUWBlCJr8VZ1hc5sdHb8wwbXV6d_&index=3

