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PLANO DE CONTRATACOES ANUAL 2022

1. INTRODUCAO

Visando ao planejamento e a transparéncia nas compras e contratagdes publicas, e em respeito a

racionalizacao dos gastos efetuados pelo Centro Integrado de Telematica do Exército (CITEx), elaborou-

se 0 presente Plano de Contratagao Anual (PCA). O objetivo do Plano é, de forma estimada, indicar os

bens, servicos, obras e solugdes de tecnologia da informacao pretendidos a contratar no exercicio de

2022.

2. MODIFICACOES EM RELACAO AO PLANO DO EXERCICIO ANTERIOR

Nao é 0 caso, tendo em vista que este é 0 primeiro plano elaborado pelo CITEx.

3. DIRETRIZES DO PLANO

Além de indicar quais seraio as aquisi¢des pretendidas a contratar no exercicio de 2022, este PCA

tem porfinalidade:

a. oferecer maior transparéncia no processo dasfuturas contrata¢6es, buscando maior racionaliza¢4o

dos gastos;
b. promover a gest&o orgamentaria de financeira sustentavel;

c. executar as atividades relativas ao planejamento das necessidades de suprimento de materiais;

d. promover e zelar pela eficiéncia dos estoques, evitando desperdicios;

e. aperfeicoar os processos de aquisi¢ao de bens e materiais de consumo; e

f. sinalizac&o para o mercado fornecedor a perspectiva das contratagoes publicas.

4. METODOLOGIA DE ELABORACAODO PLANO DE CONTRACOES ANUAL 2022

A primeira etapa para a elaboragaio do PCA consistiu no levantamento das necessidades de aquisi¢ao
de materiais e contratagao de servicos para as atividades de apoio junto as segdes deste Centro. Cada

seco relacionou suas necessidades de aquisigdes e/ou prorrogagées contratuais e encaminhou para a

Diviséo Administrativa.

A segunda etapa foi a consolidag&o das demandas informadas por meio da Diviséo Administrativa

deste Centro, apds analise e deliberagao.

A metodologia para a delimitag&o de quantitativos foi dada de acordo com os relatérios de consumo

retirados do SISCOFIS dos anos de 2019 e 2020, além das necessidades atuais das segdes, que foram

aprovadas apésandlise e deliberag&o. Além disso, considerando que as demandas variam de acordo com



o tempo, mesmo com a tendéncia de queda no consumo, e com os projetos dos demais setores, os

quantitativos ora informados servem apenas como base indicativa dos processos.

O monitoramento da execug4o do plano sera realizado sempre por equipe a ser designada com

objetivo de avaliar o andamento das contratagdes de forma a identificar tempestivamente contingéncias
que possam comprometer o cumprimento do plano.

5. RELACAO DE ITENS DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL 2022

Em anexo.

Brasilia, DF, 31 de dezembro de 2021.
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