
Calendário PATC 2015

10/06:
– Aprovação pelo ConTIC das regras, calendário, orientações, formulários e tabela de

produtos com especificações e estimativas de preços padronizados a serem aplicados
para 2015.

11/06:
– Disponibilização no site CTIC do calendário, guia (com orientações, regras, tabela de

produtos) e formulários. Comunicação para os órgãos do PATC.

12/06 a 08/08:
– Os órgãos planejam e fecham seus planos  individuais do PATC – Manutenção 2015,

transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.
– Período para esclarecimento de dúvidas sobre o PATC – Manutenção 2015 com a

CTIC.
– Os órgãos entregam seus planos de PATC – Manutenção 2015 para a CTIC.

11/08 a 29/08:
– A CTIC analisa, consultando os órgãos se necessário, e consolida os documentos do

PATC – Manutenção para remessa ao ConTIC.

Reunião do ConTIC de setembro:
– Avaliação dos planos da linha Manutenção.

Após reunião do ConTIC de setembro:
– Reunião da CTIC com AEPLAN e CGU para apresentação dos planos aprovados e

discussão da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2015.

12/06 a 05/09:
– Os órgãos preparam seus projetos para a linha PATC – Projetos, transcrevendo-os

para os  formulários disponibilizados.
– Os órgãos entregam seus planos de PATC – Projeto para a CTIC.

08/09 a 26/09:
– A CTIC analisa,  consultando  os  órgãos  se  necessário,  e  solicita  aos  membros  do

ConTIC  pareceres sobre os projetos para análise na reunião do Conselho.

Reunião do ConTIC de outubro:
– Validação no ConTIC da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção

2015 e avaliação dos planos da linha Projetos.

Jan/2015:
– A AEPLAN comunica o orçamento aprovado à CTIC e esta divulga o valor aprovado

para cada órgão,  solicitando repriorização,  quando necessário, das demandas para
que se possa dar início ao processo de aquisições.

– A CTIC solicita ao CEMEQ a abertura de processo de licitação para registros de preço.


