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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. DO PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO 

 

No âmbito das contratações públicas, o princípio do planejamento não se relaciona apenas 

ao procedimento licitatório, mas à contratação como um todo, devendo o Poder Público 

manter uma organização quanto a esta matéria, passando previsão das contratações nas leis 

orçamentárias, pela fase interna ou preparatória da licitação, até o seu encerramento. 



 
 
 

 
 
 

Observa-se que, a Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), trata 

do planejamento em diversos dispositivos, o que contribui para resguardar a própria 

Administração Pública, reduzindo, por exemplo, as chances de contratações emergenciais ou 

a ausência de determinado bem ou serviço, por falta de dotação orçamentária. Vejamos: 

 
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 
 
[...] 
 
VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 
responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma 
de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de 
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 
elaboração das respectivas leis orçamentárias.    
§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste 
artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de 
licitações e na execução dos contratos. 
 
Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, 
e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 
técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 
compreendidos: [...] 
 
Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de 
consumo anual e observar o seguinte: 
 
I – condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 
II – processamento por meio de sistema de registro de preços, quando 
pertinente; 
III – determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função 
de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o 
fornecimento contínuo; 
IV – condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração 
do material; 

 
Sendo assim, não há dúvidas de que o princípio do planejamento (art. 5º) é importante para 

a racionalização das contratações realizadas pela Administração Pública. 

 

1.2. DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

 

Como dito anteriormente, o princípio do planejamento (art. 5º) é importante para a 

racionalização das contratações realizadas pela Administração Pública. Uma das aplicações 

desse princípio é o Plano de Contratações Anual. 

 



 
 
 

 
 
 

A propósito, confira, outra vez, o disposto no art. 12, inc. VII, da Lei n° 14.133/2021 – Nova 

Lei de Licitações e Contratos (NLLC), e, também, o art. 174, § 2°, inc. I, do referido diploma 

legal: 

 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 
 
[…] 

 
VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 
responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma 
de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de 
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 
elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

 
§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput 
deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em 
sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na 
realização de licitações e na execução dos contratos. 
 
Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio 
eletrônico oficial destinado à: 
§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 
contratações: 
I - planos de contratação anuais; 

 
Como se vê, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis 

pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar Plano 

de Contratações Anual. 

 

Como se sabe, os objetivos do Plano de Contratações Anual, nos termos do inc. VII, da Lei 

nº 14.133/2021, são: a) racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, b) garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e c) subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

 
2. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS AOS GESTORES: 
 
Ante o exposto, na forma da Lei nº 14.133/2021, no uso das atribuições que me foram 

conferidas por Lei, e no atendimento ao Decreto nº 12.940/2023, RECOMENDO aos gestores 

a adoção das seguintes providências: 

 

a) O atendimento das disposições constantes no Decreto nº 12.940/2023 que regulamenta o 

inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o 

Plano de Contratações Anual e instituir o Sistema de Planejamento de Contratações no âmbito 

da administração pública direta e indireta do Município de Alegre; 

 



 
 
 

 
 
 

b) Que se atentem quanto aos prazos estabelecidos no Decreto nº 12.940/2023 que estão 

didaticamente elencados em seu Anexo II – Fluxos Sistema de Governo Digital; 

 

c) Que se atentem quanto ao fato de que os órgãos e as entidades deverão disponibilizar em 

seus sítios eletrônicos o endereço de acesso ao seu Plano de Contratações Anual no Portal 

Nacional de Contratações Públicas, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data de 

encerramento das etapas de aprovação, revisão e alteração. 

 

Não há dúvidas de que o atendimento das recomendações da UCCI, contribui sobremaneira 

para que possamos, em conjunto, agir de acordo com o interesse público e a Lei, assegurando 

o atingimento dos objetivos de maneira correta e tempestiva, em prol do fortalecimento da 

Administração Pública Municipal. 

 

Por oportuno, lembramos que a UCCI, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

KASSIO VALADARES AMORIM 

Controlador Geral do Município 

Decreto Municipal nº 11.581/2020 


