
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO NO PGC 
 

● O acesso ao sistema PGC - Planejamento e Gerenciamento de Contratações é 
realizado por meio do link https://pgc.planejamento.gov.br/login: 

 

 
 

● Logo após acessar o sistema, clicar em Plano Anual 2022: 
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● Em seguida clique na opção “Adicionar Item”. Serão disponibilizadas duas opções 
de tipo de item. Escolher a opção conforme o item a ser cadastrado. 

 
 

● Logo após será apresentada a ficha de cadastro, que deverá ser feita item por item. 
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● Com relação ao código do item (CATMAT/CATSER), será necessário clicar em           
localizar, assim o sistema abrirá uma janela para pesquisar o item desejado. Digitar             
o código do item e será apresentada abaixo a descrição do mesmo para             
conferência, caso esteja de acordo, deve clicar em selecionar. 
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● Com relação às informações gerenciais: 
 

○ deverá ser informado a unidade responsável (estabelecer um padrão para          
digitação do nome da unidade), o e-mail do responsável por esta unidade e o              
telefone; 

○ com relação às informações orçamentárias, para preenchê-las é necessário         
clicar em localizar. 
 

 
 

● Órgão: Ministério da Educação 
● Unidade Orçamentária: Universidade Federal de Rondonópolis 
● Ação Orçamentária: 

○ para consumo: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de         
Ensino Superior; 

○ para serviço: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de         
Ensino Superior; 

○ para permanente: (equipamentos, móveis que são patrimoniados,       
obras): 8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições        
Federais de Ensino Superior.  

● Grupo de Despesa: 
○ Investimento: marcar como investimento os itens classificados como        

permanente e obras; 
○ Custeio: marcar como custeio os itens classificados como consumo e          

serviços. 
● Vincular ao grupo: Selecionar o grupo entre as opções de grupo disponíveis.            

NÃO CRIEM GRUPOS, caso não tenha o grupo solicitado, entre em contato            
com a Supervisão de Compras e Patrimônio (4128). 
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○ Já foram cadastrados os principais grupos utilizados; 
○ Os grupos são aqueles que consta no CATMAT/CATSER de cada          

item (conforme orientado nas instruções anteriores); 
 

 
 

● Renovação de contrato: NÃO 
● Participação de recursos externos: NÃO 

● Finalizado o cadastro clique em salvar ou  salvar e continuar 
● Assim que os cadastros dos itens forem sendo realizados, é necessário encaminhar            

para a área de compras ou área de TIC (quanto tratar de itens de TIC), para tanto é                  
necessário voltar para a página anterior. 
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● Para aparecer os itens cadastrados é necessário clicar em qualquer lugar na tela ou              
digitar o número 1 em “ir para página”. Após isso serão apresentados os itens              
cadastrados, assim cada unidade deve procurar os itens cadastrados por ela           
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(observe a qual unidade está vinculado o item antes de encaminhar, uma vez que,              
nesta lista, serão apresentados os itens cadastrados por diversos requisitantes),          
selecioná-los e “Enviar para UC” (unidade compras) ou “Enviar para área de TIC”.             
Recomenda-se a utilização do filtro “Usuário Requisitante (CPF)” para listar apenas           
os itens cadastrados pelo usuário em questão. 

 
 

● Todos os itens precisam ser enviados para UC ou para área de TIC, não basta               
apenas cadastrá-los, é preciso fazer o envio. 
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