PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE
BRASÍLIA 2022 (PCA HMAB 2022)

MINISTÉRIO DA DEFESA
etRcrro BRASIUEIRO
CMP-116 RM
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍUA
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
1. FINALIDADE
a. Orientar o Hospital Militar da Area de Brasilia acerca dos procedimentos adotados na
elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA HMAB 2022).
b. Apresentar o Planejamento Anual de Contratação, por Seções/Depósitos, de forma detalhada,
com os respectivos calendários.
c. Estabelecer prazos, métodos e rotinas para realizar a melhor contratação, em conformidade
com as normas e legislação em vigor, alinhando com as Diretrizes do Diretor do HMAB, buscando
a efetividade para a missão de prestar assistência de saúde aos militares, dependentes, pensionistas
e servidores civis do Exército Brasileiro, tudo de acordo com o plano de gestão do HMAB.
c. Possibilitar o planejamento das aquisições pelos demandantes, com a maior antecedência
possível, caracterizando a expectativa de crédito e possibilitando o inicio das fases internas dos
processos licitatórios, referentes aos recursos do exercício de 2022, ainda em 2021.
2. REFERENCIAS
a. Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022.
b. Plano Plurianual — 2020 — 2023.
c. PORTARIA - C Ex N 12 987, de 18 de setembro de 2020, Institui a Política de Governança do
Exército Brasileiro (EB10-P-01.007).
d. Instrução Normativa n° 1, de 10 de janeiro de 2019, Ministério da Economia
e. Diretriz do Comandante do Exército 2021-2022.
f. Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira 2022, do Comandante do Exército.
g. Plano Estratégico do Exército (2020 -2023).
h. Plano de gestão do HMAB (2021-2024).
i. Diretriz do Comandante da 11-@ RM.
j. Caderno de Orientação "Medidas de Racionalização de Despesas com Atividades de Apoio
Administrativo" da DGO
k. Plano de Gestão Ambiental do HMAB
1. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do HMAB

3. OBJETIVOS
a. Consolidar todas as demandas para as contratações centralizadas do HMAB em um único
documento.
b. Iniciar os procedimentos para as aquisições de 2022, ainda no ano de 2021.

2

c. Nortear as ações a serem executadas pelas Seções/Depósitos.
d. Implementar ações com o objetivo de reduzir a quantidade de Processos Administrativos.
e. Planejar as aquisições centralizadas (ARCCO/GCALC).
f. Adequar as demandas ás capacidades existentes da SALC, estabelecendo um calendário de
aquisições.
g. Reduzir os valores a serem inscritos em Restos a Pagar.

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
No que se refere à Política de Governança do Exército Brasileiro, o PCA HMAB 2022 visa a
atender, essencialmente, o seguinte objetivo:
...aperfeiçoar o Programa de Integridade do EB, gerenciar os riscos estratégicos, implementar e aprimorar os
controles internos fundamentados na gestão de risco, privilegiando ações estratégicas de prevenção antes de
processos sancionadores, bem como avaliando, por intermédio dos mecanismos institucionais j existentes, o
sistema de gestão e controle...

Quanto ao Plano Estratégico do Exército 2020-2023, no nível macro, este Plano está alinhado de
forma transversal, com diversos Objetivos Estratégicos do Exército e, de forma direta, com:
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Este Plano também está alinhado ao Plano de Gestão do HMAB (2021-2024):
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5. DESENVOLVIMENTO

0 PCA HMAB 2022 relaciona todos os bens e serviços que serão adquiridos pelo HMAB, de forma
centralizada, no exercício subsequente, em um único documento. 0 inicio da sua elaboração
começa no fim do primeiro semestre do ano A-1, período que as Seções/depósitos devem
remeter para a 4@ Seção os itens a serem adquiridos, as quantidades por itens, a estimativa de
custo, o cronograma e as prioridades.
0 Planejamento de Contratação Anual das Seções/depósitos do HMAB (Anexo A) é um
documento estimativo e seus dados somente serão confirmados no momento do envio à SALC
dos documentos que compõem a fase (interna) da contratação: Termo de referência e projeto
básico (TR/PB), pesquisa de pregos, Planilha de cálculo, Estudo Técnico Preliminar (ETP), dentre
outros.
Ao receber as demandas, a Fiscalização Administrativa consolida as informações das
Seções/depósitos do HMAB e realiza a distribuição dessas demandas ao longo do ano seguinte,
construindo os Calendários Anuais de Contratações (CAC), constantes no Anexo A. Essa
distribuição dos processos de aquisição objetiva atender 6 capacidade de análise e de
planejamento do trabalho anual da SALC.
0 presente plano foi submetido às Seções/depósitos do HMAB para que estivesse perfeitamente
alinhado com os Objetivos Estratégicos do Exército, com o Plano de gestão do HMAB 20212024 e com as Diretrizes do Diretor do HMAB. Por fim, após aprovação do Diretor do Hospital o
documento será difundido para as Seções/depósitos do HMAB e no site oficial da OMS.

a. Obtenções programadas
Cabe As Seções/depósitos colherem todos os dados pertinentes para um bom planejamento, que
resultará em um Plano ajustado e o mais próximo da realidade. Poderão haver ajustes pontuais
após o levantamento das necessidades e da aprovação do PCA HMAB 2022, ajustes estes que
deverão ser levados ao conhecimento do Diretor do HMAB para aprovação.
b. Obtenções Não - Programadas
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As obtenções não programadas (extraordinárias) são aquelas que não figuram no PCA, pois
surgem de demandas externas ao HMAB, sendo que esse processo deve ser encaminhado para
a Fiscalização Administrativa, que se encarregará de realizar as análises necessárias, visando à
aprovação, ou não, pelo Diretor do HMAB.
c. Planejamento Anual de Contratação das Seções/depósitos do HMAB
Trata-se de Anexo ao PCA HMAB 2022, que tem por finalidade consolidar o detalhamento e o
CAC a serem realizados, por Seções/depósitos do HMAB, no Ano A. Os seguintes documentos
compõem o Planejamento Anual de Contratações das Seções/depósitos do HMAB:
-

Detalhamento Anual de Contratações por Seções/depósitos do HMAB.
Os objetos a serem adquiridos pelas Seções/depósitos do HMAB são inseridos em planilhas

discriminadas pelas modalidades de obtenção, observando se os recursos são da LOA ou de outra
origem e ainda seus valores e quantitativos estimados.
0 Detalhamento Anual de Contratações é configurado por essas planilhas consolidadas na
Fiscalização Administrativa, com informações fornecidas pelas Seções/depósitos do HMAB,
integrando o Anexo A.
-

Calendário Anual de Contratações (CAC) por Seções/depósitos do HMAB.

Em função da capacidade de processamento da SALC do HMAB, as demandas das
Seções/depósitos do HMAB são consolidadas por meio da elaboração dos CAC das
Seções/depósitos do HMAB, que consiste na distribuição, de A-1 até A+1, dos processos (Pregão,
Inexigibilidade, Dispensa de licitação e TED) e Alterações Contratuais (Termo Aditivo e
Apostilamento) e seus respectivos prazos de entrada, homologação, término de vigência, entre
outros (Anexos A).
d. Expectativa de Crédito Orçamentário
Com a aprovação do PCA HMAB 2022 pelo Diretor do HMAB, os demandantes recebem cópia do
plano e iniciam os trabalhos para reunir a documentação necessária para cada objeto. Para isso,
devem observar no CAC os prazos de entrada dos processos para que tenham tempo hábil de
formalizar os documentos que compõem o planejamento inicial das contratações TR, PB,
Pesquisa de Prego, Matriz de riscos e ETP.
0 presente Plano caracteriza a expectativa de crédito, sendo o responsável por balizar e autorizar
o inicio da fase interna das aquisições centralizadas e planejadas do HMAB, para os recursos
previstos.

6. CONCLUSÃO
0 planejamento é parte fundamental no processo de aquisição de bens e serviços, possibilita
uma maior transparência nas contratações e promove a adequada racionalização da execução
dos recursos, mitigando os riscos e buscando os melhores resultados possíveis. 0 PCA HMAB é a
síntese desse planejamento e o guia que orienta a Fiscalização Administrativa, a SALC e os
demandantes no acompanhamento de todas as aquisições programadas.
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Deve-se atentar que um planejamento eficiente, elaborado com a antecedência necessária,
representa verdadeira linha de controle/defesa, que é de suma importância para dar segurança
aos responsáveis pela gestão das obtenções logísticas.
O PCA HMAB 2022 torna o processo de obtenção alinhado às estratégias do HMAB, buscando
resultados para a gestão dos recursos orçamentários, com o firme propósito de garantir a

assistência de saúde aos militares, dependentes, pensionistas e servidores civis do Exército
Brasileiro na guarnição de Brasilia-DF.

7. ANEXO
- Anexo A — Planejamento de Contrações Anual 2022 Hospital Militar de Area de Brasilia.

- Aprovo o presente Plano de Contratações Anual para 2022 (PCA HMAB/2022).
- Determino a publicação do PCA HMA 2022 em BI e no site do HMAB
- Informe-se ao 11° CGCFEx desta publii ção.

Brasilia—DF, 9 de dezembr.
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