


Situação Atual do IFB
• Quantidade de UGs – 11

• Quantidade de UASGs – 11

Unidade UASG UG
Campus Gama (CGAM) 152139 152139

Campus Taguatinga (CTAG) 152140 152140

Campus Samambaia (CSAM) 152141 152141

Campus Brasília (CBRA) 152142 152142

Campus Recanto das Emas (CREM) 152143 152143

Campus São Sebastião (CSSB) 152144 152144

Campus Ceilândia (CCEI) 152145 152145

Campus Estrutural (CEST) 152146 152146

Campus Riacho Fundo (CRIF) 152147 152147

Reitoria (RIFB) 158143 158143

Campus Planaltina (CPLA) 158501 158501
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UG ≠ UASG

• Unidade Gestora (UG) : Unidade orçamentária ou
administrativa investida do poder de gerir recursos
orçamentários e financeiros, próprios ou sob
descentralização. Responsável por administrar
dotações orçamentárias e financeiras próprias ou
descentralizadas. Cada órgão tem a sua UG, que
contabiliza todos os seus atos e fatos administrativos.

• Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG):
unidades administrativas integrantes do sistema
SIASG (COMPRASNET), para ações relacionadas a
contratações (licitações, dispensas, inexigibilidade,
adesões, participação em IRP, etc).



Redimensionamento de UASGs

• Portaria nº 13.623 de 10 dezembro de 2019:
“Art. 1° Esta Portaria estabelece diretrizes para o redimensionamento do quantitativo de
Unidades Administrativas de Serviços Gerais - UASG, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 2º Os órgãos e entidades deverão realizar o redimensionamento do quantitativo de suas
UASG, por Estado ou Distrito Federal, visando à centralização de contratações entre as
unidades administrativas que estão na sua esfera de atuação.

Parágrafo único. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros mínimos para o
redimensionamento das UASG de que trata o caput, nos casos em que o quantitativo de
UASG existente no momento de publicação desta Portaria for superior a uma UASG por
órgão ou entidade no respectivo Estado ou Distrito Federal:

I - Redução de 50% das UASG, até 30 de junho de 2020;
II - Redução de 20% das UASG remanescentes, até 31 de março de 2021; e
III - Redução de 20% das UASG remanescentes, até 31 de março de 2022.
(...)
Art. 4º Os órgãos e entidades que não observarem o disposto nesta Portaria terão as UASG
inativadas, após a análise, pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, sobre eventuais
impactos sobre licitações em andamento.”

Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-13.623-de-10-de-dezembro-de-2019-232936466



Redimensionamento de UASGs

1 – Qual o objetivo da Portaria?

O objetivo é a redução quantitativa
(redimensionamento) das UASGs de compras visando à
promoção de um paradigma de menor pulverização das
contratações públicas. A almejada centralização vem
acompanhada de conhecidos ganhos, aqui arrolados em
caráter não exaustivo:

a) Maior economia de escala;
b) Menores custos de pedido (custos de instrução processual);
c) Incremento do potencial de controle institucional (externo e 

interno) e social.



Redimensionamento de UASGs

2 – Como será realizado o redimensionamento?

O redimensionamento (redução quantitativa)
das UASGs de compras será realizado, de forma gradual, em
três ondas, conforme consta do art. 2º. Os parâmetros a seguir
são considerados por órgão ou entidade e por Estado ou DF.

a) Redução de 50% das UASGs, até 30 de junho de 2020;
b) Redução de 20% das UASGs remanescentes, até 31 de março de

2021; e
c) Redução de 20% das UASGs remanescentes, até 31 de março de

2022.

Frisa-se que os parâmetros acima são mínimos.
Assim, a redução mínima acumulada, até 31 de março de
2022, será de 68% por UASG de compras em um mesmo
Estado ou Distrito Federal.



Redimensionamento de UASGs

3 – Poderia exemplificar? Como seria isso, na prática?

O critério adotado é o quantitativo de UASGs de
Compras por Estado ou DF. Assim, se um órgão possui 100
UASGs de compras em determinado Estado, até 30 de junho
de 2020, a redução mínima deverá ser para 50 UASGs, nesse
Estado. No segundo ano, a queda será para 40 UASGs. E, até
31 de março de 2022, chega-se a 32 UASGs, caso sejam
cumpridos os parâmetros mínimos.



Redimensionamento de UASGs

4 – Qual o âmbito de aplicação da Portaria?

A Portaria tem âmbito restrito a órgãos e a entidades
da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional. São, assim, as unidades integrantes do Sistema
de Serviços Gerais.

A Portaria, assim, não se aplica a órgãos e entidades
não integrantes do SISG (Poderes Legislativo e Judiciário,
sociedades de economia mista, empresas públicas, esferas
estadual e municipal etc.).

No caso das Forças Armadas, observado o disposto
no § 2° do art. 1° do Decreto n° 1.094, de 23 de março de 1994,
as organizações militares poderão aplicar, no que couber, a
Portaria.



Redimensionamento de UASGs

5 – O que é o Plano de Centralização de Contratações
Públicas?

É o instrumento formal de planejamento,
elaborado pelos órgãos e entidades, que visa a
apresentar as suas UASGs de compras passíveis de
inativação.



Redimensionamento de UASGs

6 – Como elaborar o Plano de Centralização de
Contratações Públicas?

O art. 3º da Portaria traz diretrizes para a
elaboração do Plano de Centralização de Contratações
Públicas. De modo geral, constitui-se de instrumento
que deverá conter, no mínimo:

Identificação das UASG 
de compras passíveis 

de inativação

Inciso II do art. 3º

Diagnóstico dos Planos 
Anuais de Contratação

Inciso I do art. 3º

Análise de impactos

Inciso III do art. 3º



Redimensionamento de UASGs

7 – Qual o prazo para a elaboração do Plano de Centralização de
Contratações Públicas?

O prazo é de 120 dias, a contar da data de publicação da
Portaria.

DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA: 12/12/2019

PRAZO LIMITE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO: 10/04/2020



Redimensionamento de UASGs

8 – Em que hipótese o Plano de Centralização de Contratações
Públicas deve ser encaminhado à Seges?

Somente quando não houver cumprimento dos parâmetros
mínimos fixados no parágrafo único do art. 2º da Portaria.
O Plano de Centralização deverá ser encaminhado por meio do e-mail
institucional seges.cgnor@planejamento.gov.br.

A Seges, após o recebimento dos Planos de Centralização de
Contratações Públicas pelos órgãos e entidades que não cumprirem
os parâmetros mínimos, procederá à análise para fins de eventual
aprovação e ajustes caso necessário.

FONTE: COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Link: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/centralizacao-de-uasg



Redimensionamento de UASGs

2009 2013 2017 2019

Processos Centralizados na Reitoria:
- Sub-rogação de contratos
- Descentralização da Execução

Financeira

Processo de descentralização 
de atividades aos Campi.

Campi descentralizados 
integralmente.

Como foram feitas as contratações ao longo do tempo?



SUB-ROGAÇÃO DE PROCESSOS DE 
COMPRA E CONTRATOS

Sub-rogação de Licitação/Dispensa/Inexigibilidade no Sistema SIASG

A sub-rogação de processos de compra permite à UASG responsável
por um determinado processo Licitatório, Dispensa ou Inexigibilidade de
Licitação, para aquisição de material ou contratação de serviço, repassar para a
outra UASG a responsabilidade deste processo.

A UASG nova poderá dar continuidade ao processo licitatório,
dispensa ou inexigibilidade de licitação por meio do registro de Eventos (no
SIASG), bem como gerar Empenhos e registrar Contratos.

Porém, não é possível a sub-rogação das licitações em andamento.
Assim, a sub-rogação compreende apenas:

a) Licitações Homologadas;
b) Dispensa e Inexigibilidade de licitação (encerradas/publicadas).

FONTE: COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Link: https://comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf



SUB-ROGAÇÃO DE PROCESSOS DE 
COMPRA E CONTRATOS

Sub-rogação de contratos

Permite à UASG responsável pelo contrato sub-rogar o instrumento
para outra UASG, passando assim toda a responsabilidade de sua utilização.
Após sub-rogar o contrato, a UASG sub-rogante não terá nenhum
gerenciamento sobre o contrato. Ou seja, a transferência de responsabilidade é
total.

FONTE: COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Link: https://comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf



SUB-ROGAÇÃO DE PROCESSOS DE 
COMPRA E CONTRATOS

Conclusões:

1) A Sub-rogação de Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade só pode ser feita
entre a UASG responsável e uma única UASG.

2) As UASGs que serão inativadas poderão transferir para a UASG
remanescente os contratos e licitações;

3) Não é possível sub-rogar Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade para UASGs
inativas

4) Não é possível sub-rogar contratos para UASGs inativas.



DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS

Esta funcionalidade permite ao usuário descentralizar o contrato
para uma ou mais UASGs do mesmo Órgão ou para outro Órgão ou UASG. Ela
possibilita que várias UASGs utilizem o mesmo contrato ao mesmo tempo.

Após descentralizar o contrato, o Órgão/Unidade responsável
continuará gerenciando o contrato, ou seja, o órgão, que descentralizou o
contrato continuará sendo responsável por:

a) Gerar o Cronograma Físico Financeiro;
b) Cadastrar o Fiscal de Contrato;
c) Vincular o fiscal ao cronograma e
d) Incluir/Publicar o Termo Aditivo, se houver.

A unidade/Órgão para o qual o contrato foi descentralizado deverá
no Cronograma Físico Financeiro:

a) Registrar o valor do contrato, relativo ao valor do Órgão/unidade;
b) O Fiscal registrar a medição e
c) O setor Financeiro, Incluir/Registrar a nota fiscal.

FONTE: COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Link: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/siasg/manual_sicon_sistema_de_gestao_de_contrato_2013.pdf



DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS

Conclusões:

1) A Descentralização de Contrato ocorre de UASG para UASG e permite
compartilhar um contrato com várias UASGs do mesmo Órgão;

2) A UASG que descentralizou é responsável pela Gestão do Contrato
(Designação de fiscais, realização de apostilamentos, termos aditivos, entre
outros);

3) A UASG ao qual o contrato foi descentralizado poderá realizar empenho,
liquidação e pagamento.

4) Não é possível descentralizar contratos para UASGs inativas.



IMPACTOS DIRETOS NA UG PELA 
EXTINÇÃO DA UASG

No âmbito das Aquisições No âmbito da Gestão de 
Contratos

A UG estará impossibilitada de 
realizar:

i) Licitações (qualquer 
modalidade);

ii) Adesões à Ata de Registro de 
Preços;

iii) Manifestação em Intenção de 
Registro de Preços;

iv) Dispensa de Licitação;

v) Inexigibilidade de Licitação;

A UG estará impossibilitada de 
realizar:

i) Formalização de novos 
contratos;

ii) Renovações Contratuais;

iii) Aplicação de Penalidade;

iv) Publicações de Contratos,
Termos Aditivos e 
Apostilamentos;



IMPACTOS INDIRETOS NA UG 
PELA EXTINÇÃO DA UASG

No âmbito da Execução Financeira No âmbito da Contablidade

A UG estará impossibilitada de realizar:

i) Empenhos de serviços continuados e
de compras comuns, pois são feitos no
SIASG com o número da UASG.

ii) Liquidação e pagamento de despesas
que não foram empenhadas na UG.

A UG estará impossibilitada de realizar:

i) Inclusão automática de saldo nas
contas de ativos permanentes e de
bens de consumo, necessitando
sempre de transferência contábil da
UG que realizou a liquidação para a
UG de destino.

ii) Lançamentos de contratos no SIAFI;

iii) Cadastramento de Seguro Garantia e
reajustes contratuais no SIAFI

A UG ainda poderá realizar:

i) Empenho diretamente no SIAFI
(modalidade “não se aplica”) como é
feito para os programas de Assistência
Estudantil.

ii) Liquidação e pagamento dos
empenhos acima.

A UG ainda poderá realizar:

i) Recebimento de saldo contábil de
transferências entre UG (interna e
externa);

ii) Balanço patrimonial e de
almoxarifado.



IMPACTOS INDIRETOS NA UG 
PELA EXTINÇÃO DA UASG

No âmbito da Gestão de Pessoas No âmbito do Planejamento

Não há implicações Não há implicações

No âmbito da Manutenção e Serviços 
Gerais

No âmbito do Almoxarifado e 
Patrimônio

Não há implicações Não há implicações

No âmbito da Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Não há implicações



PRÓXIMOS PASSOS

1 – Instituir grupo de trabalho para elaboração de proposta de
redimensionamento de UASGs

a) Estudar os impactos de modo mais amplo nas atividades que serão centralizadas e
as que deixarão de ser desempenhadas;
b) Apresentar nova proposta de organograma e rol de competências abrangendo os
impactos da portaria 13.623/2019

2 – Encaminhar proposta para o Colégio de Dirigentes, para apreciação.

3 – Encaminhar proposta para a Comissão de Reformulação do Organograma.

4 – A PRAD apresentará cronogramas e prazos após a aprovação da proposta
final pelo Colégio de Dirigentes.


