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RESUMO 

 O presente trabalho trata do estudo das atividades da Seção de Aquisi-

ções, Licitações e Contratos (SALC) do Segundo Regimento de Cavalaria Me-

canizado (2º RC Mec, também conhecido por Regimento João Manoel), a fim 

de que se promovam condições para viabilizar o seu desenvolvimento operaci-

onal (Introdução). Assim, o conhecimento daquelas atividades visou identificar 

procedimentos e oportunidades de melhorias para elevar o padrão da operaci-

onalidade do Regimento João Manoel (Objetivo). A pesquisa, inicialmente, 

contou com uma análise de manuais, teorias, conceitos, leis e experiências 

práticas de outras SALC do Exército Brasileiro. Num segundo momento, foram 

realizados questionários (apêndice A) a serem distribuídos ao universo de ofi-

ciais e sargentos de diversas Organizações Militares, como instrumento de co-

leta de dados (Materiais e Métodos). A investigação do assunto demonstrou a 

importância do setor demandante realizar o seu próprio Termo de Referência, 

isentando a SALC ou a comissão de licitação desta responsabilidade, a fim de 

que sejam promovidos Pregões Eletrônicos de forma tempestiva no atendimen-

to das missões operacionais do 2º RC Mec (Resultados e Discussão). É im-

portante a cooperação mútua entre os diversos setores requisitantes (seções 

ou setores interessados em adquirir materiais ou de realizarem a contratação 

de serviços) e a SALC do Regimento, no sentido de aprimorar conhecimentos 

técnicos à produção de Termos de Referência, distribuição de capacidades, 

agilidade no levantamento e correto enquadramento de necessidades, propici-

ando uma maior quantidade de Pregões Eletrônicos próprios (Unidade Gestora 

Gerenciadora) para desenvolver as operações do 2º RC Mec. (Conclusão) 

Palavras-chave: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos. Estudo das ativi-

dades. Segundo Regimento de Cavalaria Mecanizado. Desenvolvimento ope-

racional. Termos de Referência. Pregões Eletrônicos. 



RESUMEN 

 El presente trabajo trata acerca del estudio de las actividades de la Sec-

ción de Adquisiciones, Licitaciones y Contratos (SALC) del Segundo Regimien-

to de Caballería Mecanizado (2º RC Mec, también conocido como Regimiento 

João Manoel), a fin de que se promuevan las condiciones para viabilizar su de-

sarrollo operacional (Introducción). Por consiguiente, el conocimiento de esas 

actividades tuvo como finalidad identificar procedimientos y oportunidades de 

mejoras para elevar el patrón de la operabilidad del Regimiento João Manoel 

(Objetivo). La investigación, inicialmente, contó con un análisis de manuales, 

teorías, conceptos, leyes y experiencias prácticas de otras SALC del Ejército 

Brasileño. En un segundo momento fueron realizados cuestionarios para que 

fueran distribuidos al universo de oficiales y sargentos de diversas Organizaci-

ones Militares, como instrumento de recopilación de datos (Materiales y Méto-
dos). La investigación del asunto demostró la importancia de que el sector de-

mandante realice su propio Término de Referencia, eximiendo a la SALC o a la 

comisión de licitación de esta responsabilidad, a fin de que sean promovidos 

Pregones Electrónicos de forma tempestiva a la atención de las misiones ope-

racionales del 2º RC Mec (Resultados e Discussão). Es importante la coope-

ración mutua entre los diversos sectores solicitantes (secciones o sectores inte-

resados en adquirir materiales o realizar la contratación de servicios) y la SALC 

del Regimiento, en el sentido de perfeccionar los conocimientos técnicos a la 

producción de Términos de Referencia, distribución de capacidades, agilidad 

en el levantamiento y correcto encuadramiento de necesidades, propiciando 

una mayor cantidad de Pregones Electrónicos propios (Unidad Gestora Geren-

ciadora) para desarrollar las operações del 2º RC Mec. (Conclusión)

Palabras clave: Sección de Adquisiciones, Licitaciones y Contratos. Estudio de 

las actividades. Segundo Regimiento de Caballería Mecanizado. Desarrollo 

operacional. Términos de Referencia. Pregones Electrónicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A globalização tem apresentado grandes desafios às nações. Os conflitos po-

líticos e ideológicos mundiais, aliados aos conflitos de interesses econômicos mar-

cam uma intensa disputa internacional. Cresce de importância a necessidade de in-

vestimento nas Forças Armadas Brasileiras, com a finalidade de garantir a soberania 

nacional. 

 O Exército Brasileiro tem papel fundamental na defesa externa do Brasil. Des-

taca-se a sua destinação constitucional como um instrumento de autodefesa e dis-

suasão. Nesse contexto, a necessidade de desenvolvimento de sua capacidade 

operacional se torna fundamental, além de suas funções logísticas no preparo e em-

prego de seus Grandes Comandos Operativos e Grandes Unidades. 

 O 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado (2º RC Mec), unidade operacional 

destacada do Exército Brasileiro, apresenta-se como o principal braço armado da 

fronteira oeste brasileira, localizado em São Borja-RS. O estudo das atividades de 

sua Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) como uma proposta de 

aprimoramento dos procedimentos internos é identificado para viabilizar o seu de-

senvolvimento operacional. Para tal, serão utilizados os instrumentos de análises 

dos processos internos, avaliação de procedimentos licitatórios, abordagem da 

questão do gerenciamento de pessoal com ênfase na capacitação de pessoal para 

as diversas funções, bem como a motivação dos militares para execução dos traba-

lhos. 

1.1  PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 Num mundo de constante evolução dos meios tecnológicos, a necessidade do 

desenvolvimento de métodos, processos e capacidades administrativas é reafirma-

da, a fim de promover os meios operacionais. 
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 Algumas unidades do Exército Brasileiro podem sofrer problemas no desen-

volvimento de sua operacionalidade, pois, nem sempre, se observa uma atenção 

especial em termos de aprimoramento de uma SALC decorrentes de: falta de efeti-

vo; falta de pessoal técnico nas atividades licitatórias; mudanças repentinas de fun-

ções; transferências de militares; e falta de planejamento em anos anteriores para a 

conclusão de Pregões Eletrônicos que venham efetivamente atender às necessida-

des das Unidades no ano corrente. Com isso, muitas Organizações Militares são 

forçadas a recorrerem à solicitação de adesão como não participantes (caronas), 

além de aumentarem, por vezes, a quantidade de dispensas de licitação. 

 O 2º RC Mec, Regimento João Manoel, unidade histórica e tradicional do 

Exército Brasileiro, atua na capacitação de recursos humanos para o atendimento 

das diversas necessidades administrativas e operacionais em atenção às determi-

nações da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (1ª Bda C Mec), Brigada José Luiz 

Menna Barreto. Tem por visão de futuro ser uma unidade de referência em operaci-

onalidade e excelência na gestão no âmbito da 3ª Região Militar. Para tal, cresce de 

importância o seu desenvolvimento operacional que dependerá, em grande parte, de 

como o planejamento do levantamento de suas necessidades é conduzido, bem 

como o processo de aquisições de materiais e contratação de serviços da Unidade. 

Nesse ínterim, identificar melhorias para o desenvolvimento de sua SALC, além de  

conduzir uma boa integração daquela seção com outros componentes administrati-

vos são essenciais para o cumprimento de sua missão operacional na fronteira oes-

te do Brasil. 

1.1.2 Formulação do Problema 

 No estudo das atividades da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 

2º RC Mec, quais seriam as oportunidades de melhorias a serem identificadas, a fim 

de que os procedimentos administrativos realizados naquela seção possam contri-

buir para elevar o desenvolvimento operacional do Regimento João Manoel ? 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar as possibilidades de melhorias 

no estudo dos procedimentos internos da Seção de Aquisições, Licitações e Contra-

tos (SALC) do 2º RC Mec, a fim de propor métodos mais eficientes no que tange ao 

planejamento dos processos internos que venham a promover maior eficácia no de-

senvolvimento operacional da Unidade. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar manuais, teorias, conceitos, Leis e práticas relacionadas às di-

versas Seções de Aquisições, Licitações e Contratos do Exército Brasileiro 

que servirão como fontes de consulta; 

b. Examinar as principais dificuldades que ocorrem na estruturação da SALC 

do 2º RC Mec, tanto nos aspectos da gestão de recursos humanos, bem 

como na gestão de processos internos;  

c. Esclarecer os principais desafios presentes no cotidiano da SALC do 2º 

RC Mec no que tange aos empenhos dos créditos oriundos dos diversos 

Órgãos de Direção Setorial; 

d. Descrever as principais necessidades para o desenvolvimento da Opera-

cionalidade do 2º RC Mec por meio de uma gestão eficiente das atividades 

internas da SALC; 

e. Narrar os riscos, as probabilidades de ocorrência, seus impactos e os mé-

todos de controle atinentes ao processo licitatório Pregão Eletrônico; e 

f. Identificar as oportunidades de melhorias na confecção de Termos de 

Referência para o atendimento dos setores requisitantes do 2º RC Mec 

(tais como 1ª seção, 2ª seção, 3ª seção, etc) no levantamento tempestivo 

e planejado de suas necessidades, a fim de viabilizar a ocorrência de 
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Pregões Eletrônicos destinados às diversas missões/operações da 

Unidade. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 Na tentativa de alcançar o objetivo de melhoria dos procedimentos internos da 

SALC do 2º RC Mec, contribuindo para maior eficácia de suas missões operacio-

nais, necessário se faz a utilização deste método de estudo: “em trabalhos cujo obje-

tivo geral é descrever um evento ou um processo, normalmente utilizamos questões 

de estudo” (NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 53). 

 É necessário direcionar o desenvolvimento da pesquisa a partir dos seguintes 

questionamentos:  

 a. Quais são os desafios enfrentados pelos integrantes da SALC do 2º RC 

Mec no que tange a organização dos processos internos? 

 b. Como são executados os Pregões Eletrônicos para atendimento das ne-

cessidades operacionais da Unidade ? 

 c. Quais são os procedimentos adotados na Gestão de Contratos administra-

tivos da Unidade que favorecem a sua operacionalidade ? 

 d. Quais são as principais aquisições e contratações de serviços voltados 

para o cumprimento das missões do Regimento João Manoel ? 

 e. Como é o processo de preparação dos Termos de Referência da Unidade 

que viabilizam a realização de Pregões Eletrônicos ? e 

 f. Quais são os principais riscos levantados no processo de realização de 

Pregões Eletrônicos para atendimento das necessidades operacionais do 2º RC 

Mec, além da realização de seu tratamento ? 
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1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 O presente estudo tem por objetivo identificar oportunidades na melhoria de 

procedimentos nas atividades internas da SALC do 2º RC Mec, a fim de aumentar 

os padrões de seu desenvolvimento operacional. Será balizado através da análise 

de manuais, teorias, conceitos, Leis e práticas relacionadas às diversas Seções de 

Aquisições, Licitações e Contratos do Exército Brasileiro, buscando-se a adoção de 

procedimentos que venham favorecer a melhoria de processos licitatórios, de forma 

a atender plenamente às necessidades operacionais do Regimento. 

 Da análise das variáveis envolvidas na pesquisa, as oportunidades de melho-

rias das atividades internas da SALC do 2º RC Mec, apresenta-se como variável in-

dependente, uma vez que a sua manipulação proporcionará melhores resultados 

para o desenvolvimento operacional, nesse caso, aparecendo como variável depen-

dente. 

 O estudo da variável independente será através das pesquisas realizadas às 

legislações vigentes e o estudo de outras SALC bem estruturadas no Exército Brasi-

leiro. 

 No que tange a operacionalização da variável dependente, serão levantadas 

as suas principais necessidades, baseadas em históricos do 2º RC Mec, realizando-

se pesquisas a manuais, cronogramas e instruções de adestramentos.  

1.4.2 Amostra 

 Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e será realizada a partir da co-

leta de estudos. Serão definidos dois grupos distintos a serem investigados. 

 A primeira amostra será composta por militares que trabalham diretamente na 

SALC do 2º RC Mec, além de outros agentes da administração que participam do 
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planejamento dos processos licitatórios. Serão aplicados questionários com pergun-

tas objetivas e qualitativas, a fim de evitar a parcialidade de informações levantadas. 

 A segunda amostra será composta por militares envolvidos diretamente com a 

instrução e formação dos Soldados de Cavalaria, com aqueles que trabalham dire-

tamente nas Operações do 2º RC Mec. Pretende-se, também, aplicar perguntas ob-

jetivas e qualitativas através de questionário (apêndice A).  

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 Referente à natureza, este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada. Busca-se sistematizar procedimentos internos de SALC, objetivando 

promover o desenvolvimento operacional do 2º RC Mec. 

 Esta pesquisa utiliza o método da abordagem (método indutivo), como forma 

de auxiliar na tomada de decisão, acerca do alcance da investigação. É classificada 

como qualitativa, pois será baseada em resumos, observações e falas obtidas por 

militares que vivenciaram a situação problema na prática. Além disso, será baseada 

em análise documental, bibliográfica e de outros meios válidos de comunicação. 

1.4.4 Procedimentos para a revisão da literatura 

 O presente estudo tem por objetivo amparar-se nos acervos científicos cons-

truídos sobre o assunto, para isso a revisão da literatura será realizada da seguinte 

forma: uma pesquisa aos livros existentes na Biblioteca do Exército Brasileiro e ou-

tras de cunho civil; consultas a manuais e Instruções Normativas; análise das Leis e 

Diretrizes sobre licitações e contratos; consultas a manuais logísticos e operacionais 

daquela Instituição e coleta de dados realizados através da aplicação de questioná-

rios (apêndice A) aos militares do 2º RC Mec e outras Organizações Militares..  
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 Buscando-se a solução do problema proposto, foram realizadas consultas bi-

bliográficas e estrangeiras na intenção de selecionar fontes de dados confiáveis 

através de livros, artigos científicos publicados por civis, manuais de campanha, Ins-

truções Gerais e Programas Padrão de Instrução do Exército Brasileiro. Foram sele-

cionadas amostras a serem estudadas por militares que vivenciaram a questão pro-

blema. Espera-se que ao término da pesquisa o problema seja solucionado de forma 

eficaz, através da montagem de métodos e procedimentos que servirão de suporte 

para futuros trabalhos sobre o assunto. 

1.4.6 Instrumentos  

Serão utilizados como critério na condução deste trabalho a coleta documen-

tal, questionários (apêndice A) e procedimento experimental. 

Os questionários serão aplicados aos militares do 2º RC Mec diretamente en-

volvidos com os processos licitatórios e, também, aos envolvidos em Operações Mi-

litares, além de ser aplicado a outros oficiais e sargentos de outras Organizações 

Militares do Exército Brasileiro. 

1.4.7 Análise de Dados  

 As informações encontradas nos acervos bibliográficos nacionais e estrangei-

ros somadas aos elementos obtidos através dos questionários (apêndice A), obser-

vação, procedimento experimental o que permitirão a formação de instrumentos que 

visam solucionar o problema proposto. 

 Os questionários serão avaliados de forma qualitativa, evitando qualquer in-

formação com evidências de parcialidade. Serão realizadas perguntas objetivas que 

visam ser listadas em tabelas, em termos numéricos para a contabilização de resul-

tados. Para uma compreensão mais ampla dos resultados, os dados levantados se-
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rão compartimentados estatisticamente através da construção de imagens, gráficos 

e quadros. 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 O mundo tem passado por um processo constante de crises econômicas, po-

líticas e sociais. Nações mais poderosas buscam impor suas vontades e aumentar o 

seu limite de influências às nações menos desenvolvidas o que se pode perceber 

principalmente nas relações comerciais. Ante a tantas incertezas no contexto inter-

nacional e ambiguidades político-ideológicas, cresce de importância da preparação 

das Forças Armadas Brasileiras, principalmente no aspecto operacional. 

 O 2º RC Mec, unidade que foi berço da resistência da cidade de São Borja 

contra as tropas do Paraguai no dia 10 de junho de 1865, a fim de garantir a defesa 

da fronteira oeste do Brasil, procura alinhar a sua missão com o Objetivo Estratégico 

nº 01 do Plano Estratégico do Exército 2020-2023: “contribuir com a dissuasão ex-

trarregional que prevê a Ampliação da Capacidade Operacional” (BRASIL, 2019 b, p. 

19). 

 A necessidade de emprego operacional do 2º RC Mec, a promoção de seu 

desenvolvimento por meio das atividades internas de uma SALC bem estruturada, o 

que proporcionará melhores condições para emprego dos créditos recebidos, atra-

vés de aquisições de materiais e contratações eficientes, a fim de colaborar com o 

pleno desenvolvimento operacional daquele Regimento. Diante do problema abor-

dado, o produto deste estudo busca otimizar processos da SALC do 2º RC Mec em 

prol de sua capacidade operacional. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A abordagem do problema pesquisado balizou-se através de um estudo aos 

diversos acervos bibliográficos. Serão analisados manuais, Leis, Normas, Regula-

mentos, Decretos, Instruções Normativas do Exército Brasileiro, além da consulta a 

trabalhos literários nacionais e estrangeiros, periódicos, artigos e trabalhos acadêmi-

cos. 
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2.1 A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA SALC DO 2º RC MEC 

  

 A capacitação de recursos humanos para as diversas atividades funcionais da 

SALC é necessária, pois os trabalhos internos daquela seção exigem habilidades 

técnicas e sistêmico operacionais de seus integrantes, as quais requerem empenho, 

dedicação e esforço para o seu aprendizado.  

 A excelência do desempenho operacional do 2º RC Mec dependerá do soma-

tório de esforços das atividades meio (administrativa) com a fim (operacional). Para 

tal, a administração deverá desenvolver uma excelente gestão de pessoas com ati-

vidades visando a eficiência e eficácia de suas ações para promover o desenvolvi-

mento operacional. 

Eficácia é uma medida do alcance de resultados, enquanto a eficiência é 
uma medida da utilização dos recursos nesse processo. Em termos econô-
micos, a eficácia de uma empresa refere-se à sua capacidade de satisfazer 
uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos 
(bens ou serviços), enquanto a eficiência é uma relação técnica entre entra-
das e saídas. Nesses termos, a eficiência é uma relação entre custos e be-
nefícios, ou seja, uma relação entre os recursos aplicados e o produto final 
obtido: é a razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, 
entre o custo e o benefício resultante. (Chiavenato, 2004, p.155).  

 A necessidade de bem gerir pessoas é essencial para o desenvolvimento de 

uma organização. As complicações e desafios ocasionados por um surto pandêmico 

ou epidêmico, exigem maiores cuidados no gerenciamento de recursos humanos. 

Por exemplo, a epidemia sofrida pelo mundo ocasionada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), tem afetado o comportamento da sociedade, uma vez que, pessoas 

passaram a ter que viver em isolamento social, a utilizarem máscaras e álcool em 

gel, além de intensificarem os cuidados de higiene pessoal. A perda de familiares e 

as questões psicológicas decorrentes desse vírus refletem na diminuição do rendi-

mento do trabalho profissional, podendo comprometer a missão organizacional.  

Nesse mesmo sentido, o 2º RC Mec tem enfrentado esse desafio, pois seus milita-

res apesar das dificuldades, deverão permanecer motivados para garantir a exce-

lência no cumprimento do desenvolvimento operacional da Unidade.  
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A gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predo-
mina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de 
vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, da estru-
tura organizacional adotada, das características do contexto ambiental, do 
negócio da organização, da tecnologia utilizada e dos processos internos 
(CHIAVENATO, 2004, p. 6). 

 Nesse contexto, percebe-se a importância da capacitação dos agentes da 

administração, sejam eles diretos ou indiretos, a fim de que busquem o constante 

aperfeiçoamento técnico-profissional. Assim, deverão se dedicar através da realiza-

ção de cursos e estágios na modalidade presencial ou a distância, com a finalidade 

de absorverem novos conhecimentos. Outro meio importante de aquisição de novos 

conhecimentos é através da realização de treinamentos promovidos pela 3ª ICFEx, 

por exemplo, Rotinas do Setor de Licitações. 

Quase sempre o treinamento tem sido entendido como o processo pelo qual 
a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas 
especificas do cargo que deve ocupar. Modernamente, o treinamento e con-
siderado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se 
tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor 
para os objetivos organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas. 
(Chiavenato, 2010, p 366). 

 Os  militares do 2º RC Mec deverão estar aptos a exercerem com competên-

cia e dinamismo as suas funções. Por exemplo, os militares que operam Pregão Ele-

trônico deverão ter conhecimento abrangente da Lei 8.666/93 e de suas alterações  

para poderem embasar todos os seus procedimentos pautados na Legalidade e Efi-

ciência, assim como, por exemplo, o militar que realiza a Gestão de Contratos do 

Regimento deverá ter o amplo domínio dos artigos daquela Lei que trata sobre con-

tratos administrativos. 

Percebe-se que o treinamento pode trazer grande retorno para o profissio-
nal e para a empresa, pois um profissional bem treinado e qualificado terá 
uma motivação maior e o seu resultado na execução das tarefas será maior 
e mais produtivo, consequentemente a maior produtividade do empregado 
poderá contribuir efetivamente para o resultado da organização. (Robbins, 
2002, p.469). 

 Outro importante fator que contribuirá para a excelência dos trabalhos inter-

nos da SALC do Regimento é a motivação dos militares. Atualmente, o mundo tem 

passado por grandes problemas e o principal deles que tem afetado aos cidadãos de 
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todos os níveis é relativo a pandemia ocasionada pelo Covid-19. Esse vírus tem afe-

tado o psicológico de muitas pessoas devido a perda de entes queridos. Estas ques-

tões não poderão comprometer a missão organizacional do 2º RC Mec e, apesar 

dos desafios, a busca pelo desenvolvimento operacional deverá ser mantida. Portan-

to, cresce a importância de manter os militares motivados para o exercício de suas 

funções e a preservação de um bom clima de trabalho. 

The quality of function and the success of whichever of organiza-tion type 
(productive or non-productive) are influenced by a lot of fac-tors. It is possi-
ble to include to these factors for example: an ability to permanently innovate 
and increase the quality of outputs of the organi-zation, a flexibility of reacti-
ons to impulses from customers and part-ners, an ability to strongly influen-
ce a close and a wide environment of the organization, an effectiveness and 
efficiency of all realized proc-esses, a consistency and a non-compromise 
approach to achievement of desirable results of every started effort, etc. 
However, the motivation and enthusiasm of employees and managers surely 
are the most prime and the most important factors those are determining 
organizational successful. The motivation and motivating could be understo-
od as the most key dominancy of every organizational system of the human 
po-tential management and development. Just the motivation is unique and 
specific in such sense that it is a necessary instigation for the achieve-ment 
of high level of all previous attributes of success of the organiza-tion (innova-
tions, flexibility, etc.). (GRAZIUS, 2009, p.58).


El jefe debe propiciar ocasiones que favorezcan el establecimiento de rela-
ciones interpersonales con sus subordinados. Con una actitud abierta y sin-
cera debe procurar continuamente cauces para la comunicación fluida en 
ambos sentidos. De esta forma, será conveniente transmitir información so-
bre la misión y los objetivos a sus subordinados buscando su comprensión y 
compromiso leal.Por otro lado, y sin perjuicio de la ecuanimidad, el jefe ha 
de tratar a sus subordinados de forma individual, conforme a sus diferentes 
motivaciones, expectativas y circunstancias. Además, es necesario dar la 
oportunidad a los subordinados de expresar sus inquietudes, proporcionar-
les apoyo personal, en especial, en circunstancias profesionales, personales 
o familiares difíciles, y procurarles las mejores condiciones de vida, acordes 
a cada momento para cumplir la misión con eficacia (ESPANHA, 2018). 
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2.1.1 Estrutura e Organização de uma SALC 

 A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) é o principal instru-

mento administrativo de uma Organização Militar. Pois, nela são condensados os 

principais pedidos planejados em termos de utilização de créditos recebidos da 

União, relacionados ao cumprimento das missões de cada seção da Organização.  

 Nesse ínterim, percebe-se a necessidade de que haja tempestividade, efici-

ência e eficácia no desenvolvimento dos trabalhos da SALC, para tal, sua composi-

ção deverá ser bem estruturada e organizada. É importante que o Cmt da OM preo-

cupe-se no investimento de uma SALC bem equipada em termos quantitativos e 

qualitativos, pois, sua equipe de trabalho deverá contar com a participação de uma 

quantidade de militares compatível com os níveis de encargos exigidos, além disso, 

cada integrante deverá buscar o desenvolvimento de seus conhecimentos técnico-

profissionais. 

 Uma SALC bem estruturada contará com uma eficiente divisão das funções 

internas. Cada militar deverá ter suas atividades bem estabelecidas, buscando con-

tribuir de forma pró-ativa, visando o desenvolvimento de sua equipe. A estrutura da 

SALC poderá ser dividida da seguinte forma: 

ORGANOGRAMA 1: Organograma da SALC 
Fonte: O autor 
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 Uma SALC bem estruturada contará com uma eficiente divisão das funções 

internas. Cada militar deverá ter suas atividades bem estabelecidas, buscando con-

tribuir de forma pró-ativa, visando o desenvolvimento de sua equipe. A estrutura da 

SALC poderá ser dividida da seguinte forma:  

2.1.2 Principais Atividades Internas da SALC do 2º RC Mec 

 Os trabalhos rotineiros desenvolvidos na SALC são divididos em planejados e 

não planejados. Estes são aqueles que surgem de forma imprevisível e, geralmente, 

são relacionados às demandas administrativas como por exemplo: confecção de no-

tas para Boletim Interno, confecção de documentos; conferência de escalas de ser-

viço, participação de palestras e simpósios administrativos, missões diversas do Re-

gimento que envolvem militares escalados da SALC, demandas novas impostas pelo 

Comando relacionadas ao desenvolvimento operacional. No que tange as atividades 

planejadas ao longo do ano, destacam-se a gestão dos seguintes processos: inter-

nos; administrativos; execução de notas de empenho; contratos administrativos; con-

fecção de Pregões Eletrônicos e atividades no Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens (SCDP). 

 As atividades referentes à gestão de processos internos são relacionadas à 

organização dos documentos gerados diariamente na SALC do Regimento João 

Manoel. Tempestivamente, estes documentos são dirigidos ao suporte documental 

da Unidade, supervisionados pelo Conformador do Registro de Gestão. Posterior-

mente, são alvos de auditoria pela 3ª ICFEx através de suas inspeções programa-

das ou não programadas que ocorrem ao longo dos anos. Os documentos referem-

se aos empenhos que são realizados rotineiramente na seção. Quando são confec-

cionados utilizando os Pregões da própria Unidade, são os chamados Processos da 

Unidade Gestora Gerenciadora (UGG). Existem, ainda, os Processos da Unidade 

Gestora Participante (UGP), referentes aos empenhos realizados através de Pre-

gões de outras Unidades do EB em que o 2º RC Mec manifestou interesse prévio na 

sua participação. Outra possibilidade, quando o Regimento possui uma demanda 

não planejada e realiza um empenho através de uma “carona”, formam-se os Pro-
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cessos de Unidade Gestora Não Participante (UGNP), pois os empenhos são reali-

zados utilizando-se Pregões ativos de outras Unidades que permitam adesão poste-

rior a sua homologação. Somam-se a estes processos internos, os empenhos reali-

zados por Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de Licitação, além de documentos 

referentes à confecção dos próprios Pregões da Unidade relativos às fases internas 

e externas de suas execuções. 

 A unidade que não possui um Pregão Eletrônico próprio tem a opção de no 

sistema COMPRASNET (Portal de Compras do Governo Federal) visualizar Pregões 

Eletrônicos que estão em andamento em outros entes da esfera Federal, a fim de 

manifestar o interesse para a participação nesses Pregões. Assim que são homolo-

gados e disponibilizados no sistema SIAFI,  a unidade participante passa a realizar 

as suas aquisições de materiais e/ou contratações de serviços como Unidade Gesto-

ra Participante (UGP). Mas, para que determinado empenho seja realizado nesta 

modalidade, é necessário que todas as certidões referentes à situação cadastral no 

SICAF estejam vigentes, além das devidas comprovações fiscais. Caso contrário, 

não se poderá realizar o empenho para empresas que apresentam certidões venci-

das e/ou que estejam inabilitadas por sanções de nível Federal no que tange à irre-

gularidades em licitações anteriores. 
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2.1.3 Fluxogramas dos Principais Processos Internos da SALC 
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Pregão Eletrônico como UG não participante 

         FLUXOGRAMA Nº 2 -  Fluxograma para SALC do 2º RC Mec 
         Fonte: Fluxograma elaborado na SALC do CIGS/2019 - 2º Ten Mourão 

Dispensa de Licitação 
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           FLUXOGRAMA Nº 3 -  Fluxograma para SALC do 2º RC Mec 
           Fonte: Fluxograma elaborado na SALC do CIGS/2019 - 2º Ten Mourão 

Processo Administrativo 

           FLUXOGRAMA Nº 4  -  Fluxograma para SALC do 2º RC Mec 
           Fonte: Fluxograma elaborado na SALC do CIGS/2019 - 2º Sgt Kleverton 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) 

           FLUXOGRAMA Nº 5  -  Fluxograma para SALC do 2º RC Mec 
           Fonte: Fluxograma elaborado na SALC do CIGS/2019 - 2º Sgt Kleverton 
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2.2 DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DO 2º RC MEC 

 O 2º RC Mec busca desenvolver as suas atividades operacionais. Ao realizar 

a proteção da fronteira oeste do Brasil, percebe-se o seu alinhamento com a Política 

Nacional de Defesa o que se concretiza através de sua participação em diversas 

operações militares. 

Segundo a Política Nacional de Defesa, a Defesa Nacional é o conjunto de 
medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa 
do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças pre-
ponderantemente externas, potenciais ou manifestas.  

Os principais objetivos da Defesa são: 

I. garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 

II. defender os interesses nacionais, as pessoas, os bens e os recursos bra-
sileiros no exterior; 

III. contribuir para a preservação da coesão e unidade nacionais; 

IV. contribuir para a estabilidade regional; 

V. contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais; 

VI. intensificar a projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior in-
serção em processos decisórios internacionais; 

VII. manter as Forças Armadas aprestadas, modernas e integradas; com 
crescente profissionalização, operando de forma conjunta e adequadamente 
desdobradas no território nacional; 

VIII. conscientizar a sociedade brasileira da importância dos assuntos de 
defesa do país; 

IX. desenvolver a Base Industrial de Defesa nacional, orientada para o de-
senvolvimento e consequente autonomia em tecnologias indispensáveis; 

X. estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de 
pessoal e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e opera-
cionais; e 

XI. desenvolver o potencial de logística de defesa e de mobilização nacio-
nal. (PAPEL da Defesa Nacional, 2020). 

 Essa organização militar atua de forma a proteger a faixa de fronteira oeste 

brasileira. Para tal, realiza atividades de patrulhamento terrestre, navegação do rio 

Uruguai com patrulhas fluviais, estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle 

https://www.defesa.gov.br/index.php/estado-e-defesa/politica-nacional-de-defesa
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de Estradas (PBCE), tendo por objetivos combater e reprimir as atividades ilícitas da 

fronteira brasileira com a República Argentina. Sua organização operacional atua 

sob a égide da 3ª seção do Regimento e atua em amplo apoio aos outros órgãos de 

segurança pública, destacando-se a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF).  

 A promoção do desenvolvimento operacional do Regimento João Manoel ne-

cessitará de um adequado planejamento de suas necessidades. Pois a maioria de 

suas operações são previstas em A-1 (ano anterior às operações) o que cresce de 

importância que cada seção venha a se preocupar com o levantamento de suas ne-

cessidades, a fim de viabilizar em momento oportuno a realização de Pregão Eletrô-

nico para que não haja solução de continuidade. Para o desenvolvimento das Ope-

rações Militares, identifica-se a necessidade de aquisição de materiais e contrata-

ções de serviços, tais como: aquisição de materiais voltados para a instrução dos 

soldados; materiais de construção para readequação das salas de instrução; aquisi-

ção de materiais esportivos; materiais para treinamento militar; materiais para a ma-

nutenção da vida vegetativa da OM; materiais de saúde operacional; materiais far-

macológicos e odontológicos; contratação de serviços de copiadora, manutenção de 

ar-condicionado e faxina do posto médico, dentre outros. 

2.2.1 Histórico do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado 

 O 2º RC Mec, também conhecido por “Regimento João Manoel”, foi originado 

como 6º Regimento de Cavalaria Ligeira, sua criação está relacionada ao Plano de 

Reorganização do Exército através do Decreto nº 10.015 de 18 de agosto de 1888. 

No dia 15 de agosto de 1889, comemora-se o seu aniversário, sendo o Regimento 

criado na cidade de Jaguarão, com o título de 6º Regimento de Cavalaria. Seu efeti-

vo foi constituído pela transferência de praças do 2º e 4º Regimentos de Cavalaria 

Ligeira, respectivamente de Jaguarão e Livramento. Entre 1890 e 1892 o Regimento 

ocupou quartéis de Santa Vitória do Palmar, Bagé, Santana do Livramento e Dom 

Pedrito, com seu batismo de fogo em fevereiro de 1893, com a participação na Re-

volução Federalista. 

 O 6º Regimento de Cavalaria Mecanizado foi transferido para São Borja no 

ano de 1897, com a finalidade de compor a Linha Divisionária de Comando da Fron-
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teira das Missões, ocupando o espaço do Quartel Velho, no bairro do Passo, no dia 

22 de abril. 

 O Regimento participou da Revolta do Contestado entre os anos de 1914 e 

1915, com 45 homens. 

 No dia 1º de janeiro de 1920 teve a sua denominação trocada para 2º Regi-

mento de Cavalaria Independente. 

 O 2º R C I, no dia 28 de outubro de 1924, participou com o seu efetivo da Re-

belião Militar que deu origem à Coluna Prestes. 

 A atual área do Regimento foi ocupada no dia 26 de julho de 1927. A escolha 

do local foi feita por Marechal Rondon, visando a preservação da Cruz Grande, a 

principal marca do sítio histórico, onde se travou o combate de São Borja, em seu 

interior. 

 Devido ao Movimento Revolucionário, em 03 de outubro de 1930, parte do 

seu efetivo emigrou para a Argentina, sendo o Regimento reestruturado em 07 de 

outubro. 

 No dia 28 de agosto de 1932, com a Revolução Constitucionalista, o 2º R C I 

movimentou-se para o Rincão para combater as forças revolucionárias, retornando 

ao aquartelamento no dia 10 de setembro. 

 O Decreto Presidencial de 29 de abril de 1937, o 2º R C I recebeu a denomi-

nação histórica de “Regimento João Manoel”, homenagem em que a Pátria reconhe-

ce e prestigia a memória do bravo comandante do 1º Corpo de Voluntários da Pátria, 

que no dia 10 de junho de 1865, defendeu a população da então vila de São Borja, 

durante a invasão do Paraguai. 

 No dia 10 de agosto de 1938 o Estandarte do Regimento foi aprovado pelo 

Ministro da Guerra, sendo ofertado pela Elite Clube, atualmente conhecido por Clube 

Comercial, no dia 15 de novembro de 1939. 

           Inaugurou-se, então, por determinação do Ministro da Guerra, em 10 de junho 

de 1943, o Monumento aos Heróis de São Borja, condecorado pedestal para a Cruz 

Grande, memorizando-se aos mortos e feridos nos campos de batalhas com elogios 

e condecorações. 

 O 2º R C I enviou três contingentes para o Centro de Recompletamento de 

Pessoal da Força Expedicionária Brasileira, total de 126 homens, nos anos de 1943 

e 1944, durante a 2ª Guerra Mundial. Em 15 de janeiro de 1945, na batalha em Val-
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dibura, na Itália, o Soldado João Mancias Alves, deste Regimento, faleceu brava-

mente em operações de guerra e foi agraciado com as medalhas de Campanha, 

Sangue do Brasil e Cruz de Combate de 2º Classe. 

 No dia 1º de julho de 1946 passou a ter a denominação de 2º Regimento de 

Cavalaria e, em 21 de agosto de 1954, sua Bandeira foi condecorada com a Ordem 

do Mérito Militar. 

 No dia 16 de maio de 1973, a 1ª Divisão de Cavalaria fez sua última carga hi-

pomóvel, na invernada do Regimento, onde se encontra o Aeroporto João Manoel. 

Também participou deste evento, além do 2º RC, indo a frente o Comandante do III 

Exército, o 1º RC, de Itaqui, o 3º RC, de São Luiz Gonzaga, o 4º RC, de Santiago, 

seção de canhões anticarro de cada unidade, Bateria de Obuses do 19º GAC, de 

Santiago e aeronaves da Força Aérea Brasileira. 

 Em 02 de julho de 1973, por Decreto, passou a ser chamado de 2º Regimento 

de Cavalaria Mecanizado e, em 15 de outubro recebeu, em formatura, próximo ao 

antigo QG da 1ª Brigada de Cavalaria, seus três primeiros Carros de Combate Leves 

M3A1, as famosas “Pererecas”. Naquele instante, os militares de Cavalaria do antigo 

2º RC ouviram o barulho relinchante dos cavalos se confundindo com o ronco dos 

motores e tiveram a certeza que tinham um novo corpo de aço para conduzir nas 

batalhas e trazer ao Regimento novas vitórias. 

 As cinco primeiras viaturas Blindadas de Reconhecimento “Cascavel” chega-

ram em 14 de novembro de 1975, o restante chegaria em 1977, em conjunto com as 

viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal “Urutu”. 

 Os restos mortais do Brigadeiro João Manoel foram transladados do Panthe-

on dos Heróis, em Porto alegre, e colocados sob a Cruz Grande, na base do Monu-

mento aos Heróis de São Borja. 

 No dia 15 de agosto de 1976 erigiu o Monumento ao Cavalo sobre o túmulo 

de Faísca, animal destaque em provas de salto. O Regimento foi o destaque das 

unidades de Cavalaria, por isso realizou essa homenagem justa a todos os cavalos. 

 Objetivando elevar as tradições da arma de Cavalaria, foi criado em 1982, o 

museu do Velho Regimento, local onde foram recolhidos diversos tipos de materiais 

utilizados pela Cavalaria Hipomóvel, circunstâncias que fazem parte da história do 

Regimento. Fundou-se em 1987 o piquete João Manoel, em homenagem às tradi-

ções e culturas gaúchas. 
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 No dia 21 de outubro de 1996 foi lançado o Monumento à Força Expedicioná-

ria Brasileira, em homenagem aos pracinhas que, nos campos da Itália, lutaram bra-

vamente representando o Brasil. 

 O Regimento já possui mais de um século de existência, comemorando três 

centenários: sua criação, em 15 de agosto de 1989; o de sua instalação em São 

Borja, no dia 22 de abril de 1997; e Cruz Grande, em 29 de junho de 2000. Foi a 

primeira unidade do Exército Brasileiro a enterrar os restos mortais do seu patrono 

no próprio quartel, sendo o Regimento construído em sítio histórico onde o Brigadei-

ro João Manoel travou o combate de São Borja. 

2.2.2 Planejamento de Necessidades e Termos de Referência 

 Em algumas Organizações Militares os Termos de Referência são confeccio-

nados na própria SALC. Este procedimento não é o mais recomendado, pois além 

de causar uma sobrecarga de trabalho para os integrantes daquela seção, que ge-

ralmente possui um efetivo reduzido, não é o ideal que uma seção realize o levan-

tamento de necessidades peculiares a outros setores da OM. Por exemplo, a 3º se-

ção responsável pela Instrução Militar, necessita de materiais peculiares à instrução, 

os quais somente ela tem o dever de detalhar. 

 A SALC do 2º RC Mec recebe os termos de referência dos setores requisitan-

tes. Em alguns casos, quando não se possui um tempo hábil, a SALC se empenha 

para melhor recrutar as seções para a confecção do Termo de Referência (TR). A 

atividade fim do Regimento é o desenvolvimento e emprego de sua operacionalida-

de, no entanto, um planejamento prévio e eficiente para o levantamento de suas ne-

cessidades é um fator fundamental que determinará o sucesso de suas operações. 

Para tal, é importante que se tenha a mentalidade que a atividade fim (desenvolvi-

mento operacional) dependerá de uma dedicação responsável e inteligente aos fato-

res de desenvolvimento da atividade meio (administração). 
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2.2.3 Principais Operações do 2º RC Mec na atualidade 

 O 2º RC Mec, no dia 7 de Junho de 2021, apoiou a 35º  Coordenadoria Regi-

onal de Educação ( 35º CRE) no transporte e entrega de cestas básicas para apoiar 

as escolas estaduais e municipais do município de São Borja, as quais foram repas-

sadas aos pais de alunos.  

 O Regimento João Manoel, entre os dias 7 e 10 de Junho de 2021, realizou o 

Período de Adestramento Básico em garantia da lei e da Ordem ( PAB GLO) para os 

soldados do Efetivo Variável(EV). Tal atividade compõe a Instrução Individual de 

Qualificação  (IIQ), capacitando os soldados para serem empregados em Operações 

de GLO na faixa de fronteira, possibilitando o emprego de técnicas e táticas de com-

bate, desenvolvendo capacidades no adestramento da Força Sul (FORSUL), que se 

encontra em transição para a Força de Prontidão (FORPRON).  

 Nos dias 15 e 17 de Junho de 2021, o 2º RC Mec participou da Operação Fu-

racão Rondon, no âmbito da 1º Brigada de Cavalaria Mecanizada (1º Bda C Mec). O 

foco da atividade foi o adestramento em comunicações, tendo por objetivo o ganho 

de conhecimentos e aperfeiçoamento na exploração de modernos meios de comuni-

cações militares. 

 No dia 03 de Março de 2021, foi realizado o tiro de Instrução básica de Pistola 

e Fuzil, para o Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) e Estágio Básico de Sargento 

temporário (EBST). Os novos sargentos e aspirantes a Oficial aprenderam a utiliza-

rem, pela primeira vez, os principais armamentos utilizados no Exército  Brasileiro, 

passando a condição de aptos para serem empregados às necessidades do 2º RC 

Mec.  

 No dia 17 de março de 2021, o Regimento recebeu a visita de inspeção  de 

sua tropa do General de Divisão Hertz Pires do Nascimento, Comandante da 3º Di-

visão de Exército (3º DE), acompanhado do General de Brigada Ricardo de Castro 

Trovizo, Comandante da 1º Brigada de Cavalaria Mecanizada (1º Bgd C Mec). Tal 

atividade, marcou o início de transição da Força Sul (FORSUL),  para a Força de 

Prontidão (FORPRON) nas quais as tropas  C Mec passam a ficar de prontidão para 

atuarem em qualquer missão de combate estipulado pelo Exército Brasileiro. 
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 Visando a preparação para o emprego de suas tropas, no dia 1º de Março , o 

2º RC Mec, realizou a marcha a pé de 8 Km, como uma das Instruções da Semana 

Verde do período de Instrução Individual Básica .  

2.3 SALC DO 2º RC MEC PARA PROMOÇÃO OPERACIONAL 

 Sabe-se que a SALC de um quartel é um importante instrumento de planeja-

mento para futuras aquisições e contratações. Estando a mesma bem organizada e 

estruturada, associada a um bom planejamento para a execução dos procedimentos 

licitatórios, estará apta  a atender com eficiência e eficácia as demandas de uma Or-

ganização Militar. 

 O 2º RC Mec sendo uma Unidade operacional atuante na defesa da faixa de 

fronteira oeste brasileira, sua missão operacional poderá ser desenvolvida, através 

dos estudos das atividades internas de sua SALC, com o objetivo de planejar, estru-

turar e bem organizar os processos de aquisições e contratações. Mas, para isso, há 

necessidade de uma gestão administrativa interna eficiente, desenvolvendo-se uma 

consciência de cooperação entre os diversos setores requisitantes, que também fa-

zem parte do processo das despesas. Por exemplo, o Setor de Informática da Uni-

dade, deverá fazer o levantamento de suas necessidades em termos de hardwares 

e softwares no ano anterior a ocorrência das principais operações militares, preven-

do com antecedência, todas as suas necessidades em termos de processos licitató-

rios. Portanto, em tempo hábil, realizará o seu próprio Termo de Referência para vi-

abilizar a ocorrência de um Pregão Eletrônico de Materiais de Informática do 2º RC 

Mec, entrando com esse documento na SALC, tempestivamente, para que a mesma 

possa iniciar os procedimentos internos e externos daquela modalidade de licitação. 

Assim, por exemplo, as necessidades existentes para bem desenvolver a Função de 

Combate Comando e Controle nas operações militares do Regimento João Manoel, 

poderão ser bem atendidas em termos de aquisições e contratações, o que ajudará 

no desenvolvimento de sua execução.   
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2.3.1 Processo de confecção de Pregão Eletrônico 

 Atualmente, o Pregão Eletrônico é regulamentado pelo Decreto de Nº 10.024, 

de 20 de Setembro de 2019. Tal decreto, impõe à Administração Pública que o pre-

gão deverá ocorrer apenas na forma eletrônica para aquisição de bens e a contrata-

ção de serviços comuns, conforme o seu Art 1º. O pregão atende as exigências le-

gais de sua lei nº 10.520/2002. 

 A confecção de um Pregão Eletrônico é um processo árduo e demorado, que 

visa atender as necessidades essenciais da Organização Militar. Em uma estimativa 

de tempo, poderá demorar de três a quatro meses para sua conclusão através do 

ato administrativo de sua homologação. 

 Na SALC do 2º RC Mec esta atividade é desenvolvida em duas fases. A pri-

meira fase é interna, na qual são definidos os objetos a serem licitados, bem como 

os setores requisitantes que serão atendidos, que buscam o conhecimento para 

prepararem os seus termos de referência, instrumento pelo qual são definidos os 

itens através de suas descrições. Além disso, realizam a confecção de diversos do-

cumentos como a estimativa de necessidade do objeto definido nos últimos três 

anos anteriores ao ano da licitação, justificativa para aquisição ou contratação de 

serviço, além da juntada de três pesquisas de preços diversificados para cada item 

do objeto que será licitado. Após isso, a SALC monta um Processo e lança no siste-

ma COMPRASNET a intenção do registro de preços (IRP) indicando os itens do ob-

jeto através de seus respectivos códigos de descrição (CATMAT, CATSER) e opor-

tuniza, num prazo de 8 (oito) dias úteis, que outras Organizações Militares manifes-

tem o interesse para participarem do Pregão que será realizado. Após isso, finda-se 

a primeira parte do processo e o mesmo é enviado para a Consultoria Jurídica da 

União, onde se avalia a pertinência daquele processo licitatório, e se todas as eta-

pas legais para sua viabilidade foram cumpridas. Por fim, após um prazo estimado 

de 15 (quinze) dias, a CJU devolve o processo para o 2º RC Mec autorizando ou 

não a licitação ou, ainda, solicitando as devidas correções para sua continuidade. 

Sendo autorizado, inicia-se a segunda fase do Pregão Eletrônico, no qual dependerá 

da atuação do Pregoeiro (fase de lances), procedimento que poderá durar de 30 a 

45 dias dependendo do objeto licitado, até que, finalmente, o Pregão seja homolo-

gado. 
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2.3.2 Gerenciamento da realização de Notas de Empenho 

 O processo de confeccionar Notas de Empenho no 2º RC Mec exige habilida-

des técnicas e específicas. O militar responsável por tal procedimento deverá, no 

mínimo, ser um graduado. Pois aquela atividade, requer conhecimentos e domínios 

aprofundados de sistemas como SIAFI e SIASG. O operador desses sistemas terá 

um acesso concedido mediante solicitação à 3º ICFEX e receberá um código de 

acesso pessoal e intransferível. Para cada Empenho realizado, haverá um procedi-

mento diferente seja ele originário de uma Dispensa ou de um Pregão da própria 

Unidade, ou de Gestão Participante ou Não Participante. 

 A fiscalização ou gerenciamento dos Empenhos realizados é feito pelo próprio 

chefe da SALC. Uma série de procedimentos deverão ser verificados, tais como: se 

as características do material/serviço solicitado na parte requisitória são os mesmo 

que especificados nas Notas de Empenho; se a data da parte requisitória é anterior 

a data da emissão do Empenho; se foram retiradas todas as certidões da empresa 

fornecedora do serviço/material no mesmo dia da realização do empenho, estando 

todos em dia com as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas; se foram retiradas 

e verificadas as certidões SICAF, CNJ, TCU, CADIN e CEIS. 

 Quando se verifica algum problema na realização do empenho o chefe da 

SALC, de imediato, solicitará a sua anulação até que sejam sanadas as pendências 

ou problemas verificados. 

  

2.3.3 Dispensa de Licitação 

 A nova lei de licitações, de Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, ratifica em seu 

Art 75, os procedimentos para a Dispensa de Licitação . Prevê em seus Artigos I e II 

os limites de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para contratação de obras e serviços de 

engenharia e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e 

compras. Na Organização Militar uma aquisição ou contratação realizada de forma 

direta (sem licitação), deverá ser realizada em situações emergenciais, uma vez que 

comprovada a inviabilidade da utilização de Pregão. Sao exigidos documentos, tais 

como parte requisitória, 3 (três) pesquisas de preços; justificativa para a aquisição 
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assinada pelo Dirigente da Unidade; documentos pelos quais deverão ser entregues 

para conferência na SALC. Para os casos de aquisição de materiais, a lei também 

exige a realização de uma cotação eletrônica, procedimento pelo qual oportuniza a 

outros participantes não previstos nas pesquisas de preços  iniciais da Dispensa a 

realizarem lances para o material a ser adquirido o que favorecerá o princípio da 

Isonomia, além de permitir aquisições mais vantajosas para a Administração Pública. 

Após a fase de lances, seleciona-se o fornecedor que apresenta os materiais com o 

menor valor, favorecendo o princípio da Economicidade. 

2.3.4 Inexigibilidade de Licitação  

 É um procedimento de aquisição no qual não há possibilidade de competição. 

Está regida pela nova lei de Licitações e Contratos (Nº 14.133, de 1º de Abril de 

2021) em seu Art. 74. Tal procedimento exige uma formalização da OM, além da 

montagem de um processo formal com todos os requisitos válidos da lei, deverá ser 

enviado para avaliação/autorização de autoridade superior do Comandante da OM, 

no caso, ao Comandante  da Brigada. Após isso, seus autos deverão ser remetidos 

para a aprovação da Consultoria Jurídica da União (CJU) que se manifestará com a 

aprovação ou reprovação do processo. Como se pode verificar, tal procedimento, 

exige um amplo grau de conhecimentos técnicos e conformidades para sua aprova-

ção final. 

2.3.5 Processos Administrativos para punição de empresas negligentes 

 A Nota de Empenho após assinada pelo OD e chefe da SALC é entregue para  

empresa fornecedora de determinado material ou serviço. Após o recebido do mes-

mo, a empresa fornecedora, terá um prazo máximo de 30 dias para cumprir o que 

for contratado e especificado na Nota de Empenho. As empresas que, inevitavel-

mente, venham negligenciar o acordado através daquela Nota, seja por falta de 

cumprimento de prazo para entrega do material previsto ou por não entregar o mate-

rial conforme o descrito e combinado, deverão ser alvo de Processo Administrativo 

(PA), realizado na OM, designa-se um encarregado ou uma equipe para apuração 
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da irregularidade, na qual a empresa terá a oportunidade de se manifestar para 

cumprir o contraditório e ampla defesa. Caso se confirme a irregularidade cometida 

pela empresa, conforme o caso, poderá ser punida pela Administração Pública com 

sanções que variam desde uma simples advertência até as punições mais rigorosas 

como o impedimento de licitar. 

 No 2º RC Mec, tal procedimento é realizado por encargo da Assessoria Jurí-

dica, na qual realiza instauração da portaria, nomeação de Comissão para realiza-

ção do PA e controla a sua realização. Após concluído os trabalhos os processos 

são remetidos à SALC do 2º RC Mec que lança a punição da empresa no sistema, 

após publicação da mesma em Boletim de Acesso Restrito da OM. 

 Entende-se por Processo Administrativo (PA), como sendo um procedimento 

interno na OM que visa apurar o porquê do não cumprimento por uma empresa for-

necedora em não honrar o compromisso da entrega do material ou não realização 

de um serviço, deixando de cumprir o que foi contratado e especificado na Nota de 

Empenho. A lei de Nº 9784, de 29 de Janeiro de 1999, regula o processo administra-

tivo no âmbito da Administração Pública Federal. 

 Os procedimentos de realização do Processo Administrativo, por vezes, são 

realizados na SALC. A realização daqueles procedimentos, envolvem uma série de 

ações, dentre as quais: recepção de Diex de solicitação de abertura de Processo 

Administrativo; verificação da correção de dados no Diex; verificação de conformida-

de dos documentos que devem estar anexos; designação de militar ou comissão 

para condução do Processo; instauração de portaria; despacho de Portaria com o 

Dirigente ou comandante da unidade, entrega de via para militar encarregado pela 

condução do Processo; publicação de Boletim Interno. Após conclusão do Processo 

Administrativo pelo Encarregado, define-se, ainda, qual sanção a empresa/fornece-

dor deverá receber.  Em muitos casos, apenas 1 (um) militar da SALC é o responsá-

vel por todos os procedimentos o que sobrecarrega aquela seção. 

2.3.6 Gestão de Restos a Pagar 

 Restos a pagar é a denominação dada aos créditos que não completaram to-

das as fases da despesa no exercício financeiro vigente (Empenho, Liquidação e 

Pagamento). Estes créditos poderão ter sido apenas empenhados, passando para o 
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outro exercício financeiro como Restos a Pagar Não processados. Ou esses crédi-

tos, poderão ter sido empenhados e liquidados, passando para o próximo exercício 

financeiro como Restos a Pagar Processados. 

 A Gestão de Restos a Pagar dentro da Unidade é um importante instrumento 

para o não desperdício de recurso Público. Pois futuramente, se não forem bem ge-

ridos, esses recursos poderão ser cancelados, o que refletirá de forma negativa para 

o Exército Brasileiro pelo não aproveitamento e emprego de recursos, impactando 

negativamente, o orçamento Público confiado a Instituição. Portanto, cresce a impor-

tância de uma gestão eficiente de Restos a Pagar dentro da Unidade, através da co-

brança dos militares envolvidos (setores requisitantes), bem como a cobrança tem-

pestiva de empresas negligentes, abrindo-se, caso necessário, o devido Processo 

Administrativo. 

2.4 GESTÃO DE RISCOS DA SALC DO 2º RC MEC 

 O assunto Gestão de Riscos ganhou importância vultosa na Gestão Empresa-

rial. Pois é uma sistemática que ajuda a medir e controlar os níveis de qualidade dos 

processos desenvolvidos em uma empresa. Na Instituição Exército Brasileiro, não 

tem sido diferente. Pois, desde meados do ano de 2017, o assunto abordado ga-

nhou grande importância, na qual, foram ofertados cursos de ensino a distância para 

que os militares pudessem se aperfeiçoar. A materialização disso foi a criação da 

Portaria nº 004, de 3 de Janeiro de 2019, que aprova a Política de Gestão de Riscos 

do Exército Brasileiro (EB10-p-01.004), 2º Edição , 2018.  

 As Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército Brasileiro tem realiza-

do as suas auditorias nas Unidades militares utilizando o emprego da Gestão de 

Riscos. As Organizações Militares apresentam suas Matrizes de Gestão de Riscos 

para conferência e controle dos Riscos, onde se verifica os riscos dos processos, 

seus impactos, probabilidades de ocorrência, bem como se há um controle no acon-

tecimento de cada risco.  

 No 2º RC Mec não tem sido diferente. As auditorias tem ocorrido visando  o 

monitoramento das principais atividades que ocorrem em suas seções. Para tal, a 

seção de Aquisições e Contratos precisa apresentar organogramas dos seus pro-

cessos Internos, bem como suas Diretrizes de Gerenciamento de Riscos. São con-
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feccionadas Matrizes de Gerenciamento de Riscos da Gestão de Contratos, do Pro-

cesso de Pregão Eletrônico, Processos Administrativos e de confecção/realização de 

Notas de Empenho.  

2.4.1 Matriz de Gerenciamento de Riscos da Gestão de Contratos 

 A portaria Nº 37- SEF, de 14 de Abril de 2020, aprova as Normas para a Apu-

ração do Gestor e do Fiscal de Contratos (EB 90-N-08.004), 2º Edição de 2020. Tal 

assunto é de extrema importância na SALC do 2º RC Mec, pois existe uma função 

específica dentro da SALC  que é o Gestor de contratos. Este tem por missão ge-

renciar os diversos contratos existentes na OM, orientando e fiscalizando a atuação 

dos diversos militares. 

 Na Matriz de Gerenciamento de Riscos da Gestão de contratos da SALC são 

previstos alguns fatores críticos de sucesso, dentre os quais, a formalização do con-

trato, publicação em DOU (Diário Oficial da União), renovação de contratos, fiscali-

zação dos contratos e aplicação dos recursos humanos. 

 Para cada tópico desses fatores, são verificados alguns riscos em potencial. 

Por exemplo, podemos abordar que para  formalização do contrato , temos por risco 

a formalização incorreta do Termo Contratual. Por isso, existem causas potenciais, 

uma delas pode ser a minuta do contrato mal elaborado no Edital isso poderá gerar 

uma consequência que é o atraso da assinatura do contrato. Após isso, propõe-se 

uma segunda planilha na qual são verificados os impactos, as probabilidades de 

ocorrência e a magnitude de cada risco, que poderão ser classificados como riscos 

“baixo”, “médio", ou “alto”. Outras planilhas são criadas identificando quem são os 

responsáveis para cada risco, qual tratamento se é dado para cada risco apresenta-

do, além de se apresentar as metas percentuais de monitoramento de indicadores 

de riscos e da classificação de percentuais atingidos na OM para cada mês 
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2.4.2 Matriz de Gerenciamento de Riscos do Processo de Pregão Eletrônico 

 Vários riscos são levantados pela SALC do 2º RC Mec quando se trata de 

processo de Pregão Eletrônico. Riscos pelo quais a 3º ICFEX da 3º Região Militar 

tem por incumbência de realizar suas auditorias. Os riscos são enumerados, tais 

como: especificação deficiente ou divergente; justificativa insuficiente ou divergente; 

utilização de parâmetros e exigências sem amparo legal; código de material inativo; 

código de serviço inativo; especificação de marcas, dentre outros. Enumeram-se, 

ainda, para cada tipo de risco uma causa potencial e suas possíveis consequências. 

As matrizes são feitas de forma a apresentar os responsáveis para cada procedi-

mento, estipulação de metas  na medição dos controles dos riscos, bem como esta-

belecido um grau de impacto e, também, de sua probabilidade de ocorrência. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO 2º RC MEC 

  Define-se Termo de Referência como um instrumento documental elaborado 

com base em estudos técnicos preliminares. Em sua confecção é de fundamental 

importância informações como objeto a ser contratado os métodos para a sua exe-

cução; valor estimado do objeto da licitação; cronograma físico-financeiro, documen-

tos que comprovam a qualificação técnica e econômica-financeira, dentre outros.  

 O maior interessado na elaboração do Termo de Referência (TR) é o setor re-

quisitante. Pois, o TR atende às suas necessidades essenciais para o cumprimento 

de suas missões. No caso, para que se viabilize o maior desenvolvimento operacio-

nal do 2º RC Mec, espera-se a maior capacitação técnica dos militares que irão 

compôr o diversos setores requisitantes da OM. Pois eles, deverão estar aptos a de-

talharem as principais necessidades, além de realizar a juntada de todos os compo-

nentes legais que irão compôr o processo licitatório. É importante frisar que a elabo-

ração do TR não é de compromisso da SALC ou da Comissão de Licitação, mas 

sim, do setor (seção) que necessita dos objetos a serem licitados. Por Exemplo, o 
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chefe da seção de Informática do 2º RC Mec, tem o real conhecimento técnico e ne-

cessário das peças e serviços de que seus computadores precisam, portanto, seu 

dever é que no ano anterior ao cumprimento de suas principais missões, que ele 

faça o levantamento de todas as suas necessidades, propondo ao Comandante do 

2º RC Mec a realização de um Pregão Eletrônico para aquisição de computadores, 

peças, ou serviços necessários para o cumprimento das missões que recairão à Se-

ção de Informática. A partir daí, ele realiza a criação do seu TR, e de todos os com-

ponentes legais que viabilizam a ocorrência do seu processo licitatório. Com os obje-

tos bem definidos e todas as partes que compõe o TR, dará entrada na SALC DO 2º 

RC Mec e solicitará a realização do Pregão Eletrônico, cabendo a SALC dar conti-

nuidade ao processo licitatório. Assim, para o ano previsto às missões da Seção de 

Informática, estará com Pregões vigentes para aquisições/contratações de suas ne-

cessidades, estando a mesma, em condições de apoiar o 2º RC Mec em Operações 

GLO, por exemplo, com seus computadores, softwares, servidores e outros compo-

nentes de informática que permitirão uma maior eficiência e eficácia do Comando e 

Controle das tropas C Mec nas Operações. Esse planejamento prévio permite uma 

aplicação adequada e bem amparada para aplicação dos recursos públicos (empe-

nho das Notas de Créditos), evitando soluções de continuidade pelo não planeja-

mento de suas necessidades, não havendo, portanto, Pregão Eletrônico próprio 

(Unidade Gestora Gerenciadora), tendo que optar por caronas em outros Pregões 

ou partir para uma Dispensa de Licitação. 

3.2 ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SETORES DO 2º RC MEC 

 A SALC do Regimento João Manoel, atualmente, conta com seis militares em 

sua composição. Entre eles são dividas as mais diversas funções e atividades da-

quela seção, tais como: verificação diária de mensagens SIAFI, verificação de IRP 

abertas de outras OM para realização de manifestações de interesse em Pregões de 

outras UASG (Unidade Gestora Participante); elaboração de novos contratos (ter-

mos aditivos/apostilamentos); publicação de contratos e termos aditivos no SIASG; 

gestão de contratos e fiscalização da atuação dos fiscais de contrato; verificação de 

validade das certidões das empresas/fornecedores; elaboração de nota para Boletim 

Interno; realização de cadastro de empresas no SICAF; publicação de sanções às 

empresas após julgado processo administrativo; emissão de Notas de Empenho 
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(UGG, UGNP, UGP, Dispensa de Licitação); montagem de processos para inexigibi-

lidade de licitação, quando a ocasião assim o exigir; impressão diária de Notas de 

Empenho para despachos do Ch da SALC e Cmt do 2º RC Mec; gestão interna da 

conformidade dos processos internos antes mesmo que sejam remetidos à Confor-

midade do Registro de Gestão (CRG); manipulação do Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens (SCDP) para reserva de passagens de militares com missões 

pré estabelecidas; elaboração de processos licitatórios (Pregões Eletrônicos); dentre 

outras. 

 Para cada tópico abordado anteriormente, há uma série de atividades técni-

cas que exigem de cada militar da SALC uma grande bagagem de conhecimentos 

técnico-profissionais. Não cabe a SALC do 2º RC Mec, além de todas as atividades 

já abordadas, realizar a confecção de Termos de Referência dos mais diversos seto-

res da OM. No entanto, é válido que proponham instruções prévias e centralizadas, 

aos diversos militares responsáveis pela elaboração de TR, para que os militares da 

SALC possam retransmitir conhecimentos (instruções de quadros), a fim proporcio-

nar um melhor preparo dos setores requisitantes para elaboração do TR. Outra ativi-

dade de extrema importância é a capacitação de militares da administração através 

dos diversos cursos de Ensino a Distância (EAD) e presenciais proporcionados pela 

3ª ICFEx e, também, cursos gratuitos do ENAP. Além disso, é interessante que o 2º 

RC Mec capacite outros militares externos à SALC para operarem Pregões Eletrôni-

cos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

  

 O 2º RC Mec é uma OM diferenciada no âmbito da 1ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada. É uma unidade de prontidão operacional da fronteira oeste brasileira 

que emprega seus recursos humanos e materiais em função do apoio a sociedade 

são-borjense. 

 O Regimento João Manoel participa de operações em conjunto com os Ór-

gãos de Segurança Pública (OSP), atuando através de Posto de Bloqueio e Controle 

de Estradas (PBCE) na fronteira entre o Brasil e Argentina, coibi contrabando ilegal, 

realiza atividades em cooperação com o Exército Argentino, ações cívico-sociais 
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(ACISO) em caráter temporário de apoio à comunidades mais carentes, dentre ou-

tras.  

 Portanto, cresce de importância que o 2º RC Mec realize um investimento em 

termos quantitativos (aumento de efetivo) e qualitativos (pessoal mais capacitado 

para exercício das funções) de sua SALC, promovendo melhores condições para 

utilização tempestiva, econômica e bem selecionada dos recursos públicos (aplica-

ção das Notas de Créditos). Com uma SALC bem emparelhada de militares bem ca-

pacitados técnico-profissionalmente, é possível que sejam disseminados conheci-

mentos importantes para aprendizado de outros setores / seções no favorecimento 

da criação de Termos de Referência, instrumentos fundamentais para a confecção 

de diversos pregões que atenderão suas necessidades administrativa-operacionais, 

permitindo a transição do 2º RC Mec a um grau ainda mais elevado para o seu de-

senvolvimento operacional. 

 Sugere-se que haja a realização de expediente internos na SALC, estipulando 

horários específicos de atendimento ao público externo, o que contribuirá para a 

maior concentração dos militares nas diversas atividades e rotinas para o bom de-

senvolvimento do trabalho da SALC. Além disso, o gestor de contratos deverá pro-

gramar instruções de quadros, a fim de apontar aos fiscais de contratos procedimen-

tos referentes ao correto preenchimento dos livros de contratos (com todas as partes 

documentais necessárias), que deverão apresentar todos os meses ao Gestor de 

Contratos até o quinto dia útil do mês. Necessário também se faz uma instrução de 

orientação aos militares da OM no que tange as partes corretas que compõem as 

Partes Requisitórias que variam de acordo com o tipo de empenho que será realiza-

do, além de também melhor orientar o público interno na confecção de Termos de 

Referência para a melhor fluidez na confecção de Pregões Eletrônicos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
Especialização em Ciências Militares 

Este documento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso apre-

sentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a ob-

tenção do Grau Especialização em Ciências Militares do Cap Int Marcius Vinicius 

Reis de Siqueira cujo título é: O Estudo das Atividades da Seção de Aquisições, 
Licitações e Contratos para fins de desenvolvimento operacional do 2º Regi-
mento de Cavalaria Mecanizado. 

Busca-se a coleta de dados, a fim de viabilizar oportunidades de melhoria nas 

atividades de rotina da SALC do Regimento João Manoel, tendo como resultado final  

a contribuição para o desenvolvimento operacional da Unidade. 

Para isso, com o fim de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte pro-

blema: no estudo das atividades da Seção de Aquisições, Licitações e Contra-
tos do 2º RC Mec, quais seriam as oportunidades de melhorias a serem identi-
ficadas, a fim de que os procedimentos administrativos realizados naquela se-
ção possam contribuir para elevar o desenvolvimento operacional do Regi-
mento João Manoel ? 

Caso o senhor(a) seja voluntário, solicito, gentilmente, o preenchimento dos 

dados abaixo. As respostas ao questionário (apêndice A) são fundamentais para a 

solução do problema. 

P/G A/Q/Sv Área de atuação
   (     ) administrativa      (     ) operacional        (     ) outras



                                                                                                                                 46
1. Como o senhor(a) visualiza a gestão de empenhos de sua Unidade ? 

(  ) Excelente   (  ) Bom   (  ) Regular   (  ) Ruim 

2. O senhor(a) já necessitou confeccionar parte(s) requisitória(s) na sua Unidade ? 

(  ) Sempre 

(  ) Muitas vezes 

(  ) Às vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

3. “Os Pregões da minha Unidade Militar atendem plenamente a todas as suas 
missões e quase nunca é preciso realizar carona ou dispensa de licitação”. 

Qual o seu nível de concordância em relação a esta afirmação ? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

4. O senhor(a) já necessitou confeccionar Termos de Referência para reforçar  a 

SALC na confecção de Pregões Eletrônicos ? 

(  ) Sempre 

(  ) Muitas vezes 

(  ) Às vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 
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5. “ A SALC da minha Unidade realiza todos os procedimentos relativos à con-
fecção de Pregões Eletrônicos, desde a confecção de Termos de Referência 
até a finalização dos processos licitatórios” Qual o seu nível de concordância em 

relação a esta afirmação ? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

6. Como o senhor(a) visualiza a integração das diversas seções de sua Unidade 

com a SALC no que tange ao uso correto e tempestivos dos créditos recebidos ? 

(  ) Excelente  (  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim 

7. O senhor(a) já necessitou de assessoramento da SALC de sua unidade para al-

gum tipo de procedimento administrativo ? 

(  ) Sempre 

(  ) Muitas vezes 

(  ) Às vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

8. Caso o senhor(a) tenha alguma sugestão ou opinião que possa acrescentar refe-

rente ao assunto abordado, solicito, caso deseje, que realize sua contribuição neste 

espaço. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Obrigado por sua participação! 
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APÊNDICE B - RESULTADOS GRÁFICOS E PERCENTUAIS DA AMOSTRA  
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FIGURA Nº 1 a 7 -  Respostas das questões do questionário nº 1 a 8 
Fonte: Google Forms 
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