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 Acessar o Portal de Compras do Governo Federal, através do link: https://www.gov.br/compras/pt-br/

 Clicar em "Acesso ao Sistema”.

https://www.gov.br/compras/pt-br/


 Clicar em "Governo” e logar no sistema com a senha pessoal que deverá ser criada conforme

orientações disponíveis na página da PRA no link: https://wp.ufpel.edu.br/pra/pgc/.

https://wp.ufpel.edu.br/pra/pgc/


 Acessar o menu “PGC".



 No menu “Meus DFDs” aparecerão os DFDs já iniciados pelo usuário.

 No menu “DFDs da minha UASG” aparecerão todos os DFDs da UFPel. Importante ter

cuidado nesse menu para não editar os DFDs das outras unidades, pois enquanto não ocorrer

o envio é possível a edição por qualquer usuário da UASG.



 Para iniciar um novo DFD:

1º - Selecionar se a demanda que pretende incluir será para o exercício corrente (‘Em

execução’) ou exercício próximo (‘Em elaboração’). Atentar que ao acessar o sistema já fica

pré-preenchida a opção do PCA ‘Em elaboração’.

2º - Clicar em “+ Criar”.



 DFD – Preencher as Informações Gerais (em todas as telas tem o símbolo com orientações de preenchimento dos

dados.)

• Nesta etapa é gerado o número do DFD.

• Atentar para o campo "Prioridade“ pois ele será de suma importância para o planejamento dos processos

licitatórios. Portanto, é importante preencher este campo com bastante critério. Atentar ao incluir os itens em um

mesmo DFD, pois todos terão a mesma prioridade.

• A data prevista para a conclusão do processo deverá ser sempre do exercício subsequente, do contrário o

sistema vai considerar que o item deverá constar no PGC que estiver em execução, e não em elaboração.



 DFD – Justificativa de Necessidade (campo aberto para justificar a necessidade da

aquisição/contratação).



 DFD – Materiais/Serviços.

• Ao clicar em ‘+ Adicionar’, será aberta uma nova janela para pesquisa dos itens a

serem incluídos.



 Ao digitar o TERMO A SER PESQUISADO, o sistema lista as CLASSES possíveis para estes itens.

• Clicando no ‘+' (Adicionar) a adição é só da classe. NÃO UTILIZAR!

• Clicando na ' ‘ ‘ (Detalhar), a classe é detalhada com itens específicos aplicáveis a esta classe.

CLICAR SEMPRE NESSA OPÇÃO.



 Após escolha da classe, é necessário escolher o CÓDIGO PDM / NOME PDM. Clicar na opção

(Detalhar).



 Do lado esquerdo, podem ser selecionados filtros para especificar de fato o item. Escolher os

filtros aplicáveis e suficientes para chegar ao item desejado.

• Do lado direito, os filtros vão sendo aplicados. Ao encontrar o item desejado, clicar no '+'

(Adicionar).



 Será aberta uma janela para escolha da "Unidade de Fornecimento”, "Quantidade” e “Valor

Unitário” previsto para o item.



 Os itens escolhidos aparecerão no DFD.

• Poderão ser incluídos num mesmo DFD quantos itens forem necessários e pertencentes ao mesmo

grupo do material, por exemplo: itens diversos do GRUPO DE MATERIAL LABORATORIAL, itens

diversos do GRUPO DE MATERIAL MÉDICO VETERINÁRIO, itens diversos do GRUPO

EQUIPAMENTO LABORATORIAL, ...para estes exemplos citados, caso a Unidade vá incluir itens

relacionados a todos esses grupos, será necessário incluir TRÊS DFDs.



 DFD – Responsáveis.

• Clicar em “+ Adicionar" para incluir o nome do responsável pelo DFD.



 DFD – + Criar Campo.

• Caso seja necessário mais algum campo no DFD é possível adicionar, clicando em “+

Criar Campo" e preenchendo os campos conforme solicitado.



 DFD – Acompanhamento.

• Nesta seção, é possível verificar o andamento do DFD. Se for necessária alguma

alteração, o Setor de Compras retornará o DFD para o responsável, que irá ver aqui se é

necessária edição.

Ao finalizar, clicar em "Enviar DFD".



• É possível preencher o Plano de Contratações Anual a partir da clonagem de outros DFD’s,

tanto do exercício corrente como de exercícios anteriores, inclusive de outras Unidades,

conforme segue:

• Clicando em (Criar um novo artefato do tipo Documento de Formalização da

Demanda a partir deste) e preenchendo as informações conforme a necessidade da

Demanda de sua Unidade.



• Atentar que na situação da clonagem TODOS os campos estarão preenchidos com as

informações do DFD anterior, assim é NECESSÁRIO a adequação das informações para

a realidade da Unidade Demandante e para o exercício correspondente. A data de

conclusão da contratação é que vai definir se este DFD será correspondente ao exercício

corrente ou ao próximo exercício.



Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas através dos telefones:
(53) 3284.3926/3927, ou e-mail: cmp@ufpel.edu.br, material@ufpel.edu.br ou ainda
de forma presencial no endereço Rua Gomes Carneiro, nº 01, bloco A, sala 302,
Bairro Porto, CEP 96.010-610, Pelotas, RS.


