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PG-001/AQ 
21/6/2021 

REV DIREX 110/2021 

PORTARIA CRCMG N.º 166, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

Aprova o Plano Anual de Contratações de 
bens, serviços, obras e soluções de 
tecnologia da informação e comunicações 
do CRCMG, referente ao exercício de 2022. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), 
proferidas no Acórdão n.º 2622/2015 - TCU - Plenário, relativas à elaboração de um 
documento que materialize o plano de aquisições, com participação de representantes dos 
diversos setores da organização, com aprovação da mais alta autoridade, divulgação na 
internet e acompanhamento periódico da execução, para correção de desvios; 
 

Considerando as diretrizes da Instrução Normativa n.º 01, de 10 de janeiro 
de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que dispõe sobre o Plano 
Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e 
comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional 
e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações; 
 

Considerando o inciso VII do artigo 12 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 
2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações 
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, o qual estabelece que 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; 
 

Considerando a Instrução de Trabalho INT/VPCI n.º 28/2021, editada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, que requisita o Plano Anual de Contratações como 
anexo integrante da Proposta Orçamentária e do Plano de Trabalho do exercício de 2022; 
 

Considerando os instrumentos de planejamento do CRCMG, em especial, o 
Planejamento Estratégico e o Plano de Trabalho do exercício de 2022; 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Contratações de bens, serviços, 
obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações do Conselho Regional de 
Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), referente ao exercício de 2022, elaborado pela 
Gerência Administrativa e Financeira, com o apoio da Comissão de Planejamento das 
Contratações do CRCMG, designada pela Portaria CRCMG n.º 009/2021. 
 

Dê-se ciência aos interessados e cumpra-se. 
 
 
 

Contadora Rosa Maria Abreu Barros 
Presidente 
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