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RESUMO

O presente trabalho  aborda um problema eminentemente prático presente no 15º
Batalhão  Logístico:  a  dificuldade  na  substituição  dos  colchões  em  condições
precárias de uso. O objetivo é encontrar as causas para um problema crônico, que
perdura  durante  anos  e  traz  riscos  sanitários  à  tropa,  e  apresentar  possíveis
soluções.  Foi feita  uma  análise  da  Cadeia  de  Suprimento  que  envolve  o  item
colchão,  desde  a  aquisição  por  parte  do  Comando  Logístico,  assessorado  pela
Diretoria  de  Abastecimento,  passando  pelo  5º  Batalhão  de  Suprimento  (Órgão
Provedor) e, finalmente, chegando à Organização Militar. Para isso, foi traçado um
comparativo  entre  o  modelo  atual  de  aquisição,  de  forma  centralizada,  com  a
hipótese  da  aquisição  descentralizada  sendo  realizada  diretamente  pelo  15º
Batalhão  Logístico.  Como resultado  final,  buscou-se  encontrar  uma solução  que
simplifique  o  processo  e  sirva  como  modelo  para  dar  mais  efetividade  e
economicidade à Gestão da Cadeia de Suprimento no âmbito do Exército Brasileiro.
Dessa  forma,  outras  Organizações  Militares  com  o  mesmo  problema  do  15º
Batalhão Logístico poderão se beneficiar dos resultados deste estudo. Além disso,
há  a  possibilidade  da  utilização  das  conclusões  do  presente trabalho  de  forma
análoga  em  outros  itens  da  Cadeia  de  Suprimento,  o  que  pode  gerar  efeitos
benéficos  em  grande  escala  para  a  administração  e  para  a  logística  da  Força
Terrestre.

Palavras-chave: Cadeia  de  Suprimento.  Colchão.  Organização  Militar.  Compras

Públicas.



ABSTRACT

This work addresses an eminently practical problem present in the 15th Logistics
Battalion: the difficulty in replacing mattresses in precarious conditions of use. The
objective is to find the causes of a chronic problem, which lasts for years and poses
health  risks  to  the  troops,  and  to  present  possible  solutions.  An  analysis  of  the
Supply Chain involving the mattress item was carried out, from the acquisition by the
Logistics  Command,  assisted  by  the  Supply  Directorate,  through  the  5th  Supply
Battalion (Supplying Agency) and, finally,  arriving at the Military Organization. For
this, a comparison was made between the current acquisition model, in a centralized
manner, with the hypothesis of decentralized acquisition being carried out directly by
the 15th Logistics Battalion. As a final result,  It sought to find a solution that would
simplify the process and serve as a model to make Supply Chain Management more
effective  and  cost-effective  within  the  scope  of  the  Brazilian  Army.  Thus,  other
Military Organizations with the same problem as the 15th Logistics Battalion may
benefit from the results of this study. In addition, there is the possibility of using the
conclusions of this work in an analogous way in other items of the Supply Chain,
which can generate beneficial  effects on a large scale for the administration and
logistics of the Ground Force.

Keywords: Supply Chain. Mattress. Military Organization. Public Purchases.
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB) se utiliza das aquisições centralizadas como forma

de buscar a economicidade das compras e a padronização dos materiais adquiridos.

Com isso, é necessário o emprego de toda uma cadeia logística para que

determinado item possa ser de fato empregado, o que demanda o trabalho de vários

militares e a execução de inúmeros processos, desde o planejamento da aquisição

pela Diretoria responsável até a utilização do material pelo usuário final.

A complexidade e a gama de variáveis existentes nessa cadeia logística por

vezes dá margem à ocorrência  de  falhas e/ou atrasos,  o  que acaba gerando o

desabastecimento na ponta da linha.

Dentro  desse  escopo,  o  presente  estudo  utiliza como  exemplo  da

problemática descrita a dificuldade da substituição dos colchões do 15º Batalhão

Logístico (15º B Log) que, por não estarem em condições adequadas de uso, podem

causar problemas sanitários à tropa, diminuindo a operacionalidade da unidade.

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

É característico do Exército Brasileiro que suas Organizações Militares (OM)

possuam  capacidade  de  manter  seus  efetivos  aquartelados  por  tempo

indeterminado.  Tal  capacidade  se  justifica  pela  possibilidade  de  que  a  tropa  se

mantenha em prontidão, seja em operações, seja em atividades de adestramento.

Por esse motivo, é comum que nas unidades militares existam estruturas completas

de alojamento e refeitório.

O conceito de prontidão no Exército Brasileiro  remonta às suas origens,
sendo que sempre esteve presente no dia a dia da Força, seja por ocasião
da  preparação  dos  planos  estratégicos  e  operacionais,  seja  pela
manutenção  de  forças  que  permitissem  apresentar,  em  tempo  e  local
desejados, o poder de combate necessário para fazer face à ameaça que se
apresentava. (DEFESANET, 2020).

Trazendo esse escopo para a realidade do 15º Batalhão Logístico, existem



7

duas situações  em que  os  alojamentos  são amplamente  utilizados:  no  início  do

Período  de  Instrução  Individual  Básica,  quando  os  soldados  do  efetivo  variável,

recém incorporados às fileiras do Exército, permanecem cerca de 4 semanas em

atividades de instrução em regime de internato,  e  no apoio às unidades da 15ª

Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec) sediadas fora da guarnição de

Cascavel-PR, que frequentemente necessitam enviar tropas integrantes da Força de

Prontidão  (FORPRON)  daquela  Brigada  para  participarem  de  atividades  de

adestramento na cidade. 

As Forças de Prontidão estão inseridas no Sistema de Prontidão Operacional

da  Força  Terrestre (SISPRON),  que  visa  o  aumento  da  operacionalidade  e  o

desenvolvimento  da  capacidade  de  pronto  emprego  de  algumas  tropas

selecionadas, dentre elas a 15ª Bda Inf Mec.

Com  o  advento  de  novas  tecnologias,  entre  as  quais  as  referentes  à
simulação de combate com o uso intensivo de programas computacionais e
dispositivos de realidade virtual, a Força Terrestre optou por sistematizar a
preparação de suas forças de prontidão, criando, para tanto, o Sistema de
Prontidão  Operacional  da  Força  Terrestre  (SISPRON).
Tal  sistema objetiva,  em síntese,  implantar  uma  metodologia  única  e  já
comprovada  de  preparação  de  grandes  efetivos  para,  mediante  rodízio,
manter  ininterruptamente  tropas habilitadas ao cumprimento  de  todas  as
missões  constitucionais,  com  destaque  para  a  Defesa  Externa  e  a
salvaguarda  de  interesses  brasileiros  no  exterior,  além das  já  habituais
missões  subsidiárias.
O  SISPRON  é  composto  pelas  denominadas  Forças  de  Prontidão
(FORPRON),  que nada mais são que Comandos de Divisão de Exército e
Brigadas  selecionadas,  às  quais  se  somam  os  denominados  Módulos
Especializados,  ou  seja,  tropas  com  características  diferenciadas
(Operações Especiais,  Guerra  Eletrônica,  Defesa Cibernética,  Operações
Psicológicas,  Lançadores  Múltiplos  de  Foguetes,  etc).
Assim, no ano em curso (2020), teve início a implantação de um projeto-
piloto contando, inicialmente, com as 6 (seis) Brigadas consideradas como
Forças de Emprego Estratégico do Exército: 
-  Brigada  Infantaria  Pára-quedista(Bda  Inf  Pqdt)  FT  Santos  Dumont;
-  12ª Brigada Infantaria Leve Aeromovel  (12ª Bda Inf L Amv) FT Ipiranga;
-  15ª  Brigada  Infantaria  Mecanizada  (15ª  Bda  Inf  Mec);
-  23ª  Brigada  Infantaria  de  Selva  (23ª  Bda  Inf  Sl);
-  5ª  Brigada  de  Cavalaria  Blindada  (5ª  Bda  C  Bld),  e,
- 4ª Brigada Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec). (DEFESANET, 2020).

Nesse contexto, a 15ª Bda Inf  Mec, da qual o 15º B Log é integrante, foi

inserida  no  Objetivo  Estratégico  do  Exército  3  (OEE  3)  –  contribuir  com  o

desenvolvimento  sustentável  e  a  paz  social  –  do  Plano  Estratégico  do  Exército

(PEEx)  2020-2023  (2019),  tornando-se  prioridade  para  o  recompletamento  de

material e pessoal. (Ver QUADROS 1, 2 e 3).

https://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/37931/FT-Santos-Dumont-adestra-capacidade-operacional-de-mobilidade-estrategica-e-prontidao-/
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QUADRO 1 – Atividades relacionadas ao OEE 3
Fonte: PEEx 2020-2023 (2019, p. 17)

QUADRO 2 – Prioridade para o recompletamento de Sistemas e Materiais de 
 Emprego Militar (SMEM)

Fonte: PEEx 2020-2023 (2019, p. 58)

QUADRO 3 – Prioridade para o recompletamento de pessoal
Fonte: PEEx 2020-2023 (2019, p. 60)

Além dessas situações, é comum que o 15º Batalhão Logístico apoie com

alojamento  tropas  de  outras  cidades  que  participam  de  operações  na  faixa  de

fronteira, já que Cascavel dista cerca de 150 km da tríplice fronteira entre Brasil,

Paraguai e Argentina. 
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Dentro  desse  escopo,  fica  clara  a  necessidade  de  que  o  15º  Batalhão

Logístico mantenha uma boa estrutura de alojamento para atender as demandas

apresentadas. Contudo, ao analisar os colchões utilizados nas companhias do 15º

Batalhão  Logístico,  percebe-se  que  suas  condições  estão  aquém do  ideal,  com

alguns deles em condições precárias, apresentando deformações e rasgos típicos

do longo tempo de uso. 

Um  dos  motivos  do  problema  é  a  demora  na  substituição  do item.

Consequentemente, há o uso de colchões ruins, o que pode trazer riscos à higidez

da tropa e diminuir sua operacionalidade.

1.1.2 Formulação do Problema 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa:  por

ser  um  bem  comum,  é  realmente  necessária  a  aquisição  centralizada  de

colchões no âmbito do Exército Brasileiro ou seria mais eficaz a aquisição por

parte da própria OM? 

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo  faz uma análise do processo que envolve a aquisição e

distribuição dos colchões do Exército Brasileiro, com o levantamento de possíveis

deficiências e oportunidades de melhoria, visando o atendimento das necessidades

do 15º Batalhão Logístico de forma mais efetiva.

1.2.1 Objetivo Geral

Verificar  se  a  aquisição  direta  pela  OM  é  uma  solução  viável  para  a

substituição dos colchões em condições precárias de uso do 15º Batalhão Logístico,

em contrapartida ao fornecimento desse item pela cadeia de suprimento, com foco

no custo e tempo da aquisição/recebimento e complexidade de cada processo.
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1.2.2 Objetivos Específicos

- levantar os possíveis motivos do não recebimento de colchões através da

cadeia de suprimento;

-  verificar  se  a  aquisição por  parte  da  OM é viável  do  ponto  de vista  da

economicidade de recursos financeiros e de pessoal;

- comparar a atual Gestão da cadeia de suprimento relativa aos colchões com

a possibilidade de aquisição direta pela OM.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a)  a descentralização do recurso para que o próprio 15º Batalhão Logístico

realize a aquisição dos colchões pode ser uma solução mais eficiente ao problema?

b)  é  possível  que  essa  forma  de  aquisição,  apesar  de  ser  mais  rápida,

apresente um custo maior por unidade, tendo em vista que a quantidade necessária

para o atendimento das necessidades do 15º Batalhão Logístico é expressivamente

menor que a quantidade das aquisições centralizadas no âmbito de todo o Exército

Brasileiro?

1.4 METODOLOGIA

1.4.1 Objeto formal de estudo

O foco do estudo está na melhor forma de realizar a substituição dos colchões

do 15º Batalhão Logístico, levando em consideração as variáveis preço, qualidade e

tempo,  sendo  traçado  um  paralelo  entre  a  atual  estruturação  da  cadeia  de

suprimento e a aquisição direta pela OM.

O  interesse  por  esse  estudo  surgiu  durante  a  observação  do  problema

durante os anos de 2019 e 2020, enquanto desempenhava a função de Comandante

da Companhia Logística de Suprimento do 15º Batalhão Logístico.
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1.4.2 Amostra

Como amostra do estudo, foram utilizados os últimos três pregões realizados

pelo  Comando  Logístico  (COLOG)  para  aquisição  de  colchões,  levando-se  em

consideração a quantidade recebida, as especificações, o valor unitário e o tempo

desde a realização do empenho até a chegada do material na Organização Militar.

Tal amostra foi comparada com uma possível aquisição realizada diretamente

pelo Batalhão.

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

O método de abordagem utilizado para a realização da presente pesquisa foi

o indutivo, pois através da observação de um pequeno fato limitado,  foi possível

chegar  a  uma  conclusão  generalista  do  problema.  Em  relação  ao  método  de

procedimento, foi utilizado o estudo de caso, já que com a observação isolada de um

recebimento do material  foi possível  avaliar  a  efetividade do processo como um

todo, o que pode servir de sugestão de melhoria para todo o Exército Brasileiro.

Quanto ao tipo, a pesquisa  foi aplicada, quantitativa, descritiva e estudo de

caso.

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

Para  a obtenção de informações pertinentes  à  pesquisa,  foram realizadas

pesquisas em sites na internet,  consultas em sistemas informatizados de uso do

Exército  Brasileiro  e  da  Administração  Pública  Federal,  buscas  na  legislação

referente  à Gestão da Cadeia  de Suprimento  no âmbito  do  EB e  contatos  com

militares do 15º Batalhão Logístico.

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 
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Foi feita a observação presencial da demanda durante dois anos, enquanto

integrante  do  15º  Batalhão  Logístico.  Identificado  o  problema,  iniciou-se  o

levantamento dos dados através da pesquisa em documentos, estudos científicos,

normas  técnicas,  sistemas  informatizados  de  uso  do  Exército  Brasileiro  e  da

Administração Pública Federal e indagação à militares da Organização Militar.

Foram  considerados  para  inclusão  no  trabalho  dados  relacionados  a

problemas de saúde causados por  colchões em condições inadequadas de uso,

aquisições no âmbito da administração pública, parâmetros técnicos de utilização de

colchões e legislação referente ao fluxo logístico do Exército Brasileiro. 

Foram excluídos os dados que não têm correlação com os itens  elencados

anteriormente.

1.4.6 Instrumentos

Foi utilizada a coleta documental para o levantamento de dados referentes

aos  valores  e  prazos  das  aquisições  e  distribuições  do  item  colchão,  além  da

definição dos parâmetros de qualidade exigidos pelo Exército Brasileiro.

Com a análise de conteúdo foi traçado um comparativo entre a forma atual de

aquisição e distribuição dos colchões e a aquisição direta pela Organização Militar,

destacando vantagens e desvantagens de cada linha de ação e apontando a que

melhor atende à demanda do 15º Batalhão Logístico. 

1.4.7 Análise dos Dados

Os  dados  coletados  foram dispostos  em  quadros  comparativos,  com  a

finalidade  de  apresentar  a  linha  de  ação  mais  vantajosa  ao  atendimento  das

necessidades do 15º Batalhão Logístico.

1.5 JUSTIFICATIVA 

As  más  condições  dos  colchões  usados  nos  alojamentos  é um problema

crônico que afeta diversas Organizações Militares do Exército Brasileiro, inclusive o
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15º Batalhão Logístico. 

A falta do fornecimento desse item pela cadeia de suprimento faz com que o

15º B Log utilize colchões em condições precárias e com tempo de uso acima do

previsto para sua vida útil, o que traz riscos sanitários à tropa. Dentre esses riscos,

podemos  elencar  como  principais:  dores  de  cabeça  e  musculares,  acúmulo  de

ácaros, mofo e umidade, problemas respiratórios e alergias.

Além disso,  esse  estudo  pode  servir  como  parâmetro  para  a  solução  de

problemas relacionados  a  outros  itens  da  cadeia  de  suprimento  que  porventura

sofram desabastecimento e possam ser adquiridos diretamente pelas Organizações

Militares.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em  que  pese  ser  um  item  simples  e  por  vezes  ignorado,  o  colchão,  se

utilizado em más condições, pode estar relacionado a alguns problemas crônicos de

saúde que poderiam ser evitados com medidas simples, como a sua substituição no

tempo certo.

Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  (2007),  as  doenças

respiratórias crônicas são responsáveis por 4 milhões de mortes anualmente em

todo o mundo.  Dentre os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento

desse tipo de doença estão os alergênicos, como ácaros e fungos.

De acordo com  Alves Filho (2003, p. 9), “o  colchão, objeto com o qual as

pessoas mantêm um contato mais prolongado no ambiente doméstico,  é  o local

onde existe a maior concentração de ácaros em uma casa”. O autor diz ainda que

“cerca de 80% das alergias respiratórias estão relacionadas com esses acarídeos”. 

Uma  enfermidade  muito  comum  dentre  as  doenças  respiratórias  crônicas

causadas  por  agentes  alergênicos  é  a  rinite  anérgica,  com  predomínio entre

adolescentes e adultos, que pode trazer alta comorbidade, com impacto negativo na

qualidade de vida e prejuízo de atividades laborativas (SILVA, 2008).

Um estudo  publicado pela  BMC Pulmonary  Medicine  (2015)  apontou  que

existe  uma  relação  direta  entre  a  poeira  existente  nos  colchões  com  o

desenvolvimento de sintomas de asma e o declínio da função pulmonar.

Além  de  problemas  respiratórios,  dormir  em  um  colchão  em  condições

precárias  de  uso  pode  trazer  outros  malefícios  à  saúde,  como  cifose,  lordose,

escoliose, fadiga, insônia, dentre outros, conforme afirma a Associação Brasileira da

Indústria de Colchões (2014).

2.1 AQUISIÇÃO DE COLCHÕES NO EXÉRCITO BRASILEIRO

É interessante analisar se o item colchão pode ser considerado como um bem

comum, o que permite sua aquisição por pregão eletrônico, que pode ser realizado

por qualquer Organização Militar com autonomia administrativa, o que é o caso do

15º Batalhão Logístico.
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Segundo o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 (BRASIL, 2019),

que regulamenta o pregão eletrônico,  bens comuns  são “bens cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

de especificações reconhecidas e usuais do mercado”.

Ao  se  observar  a Especificação  Técnica  nº  81/2020  da  Diretoria  de

Abastecimento (D Abst), de 8 de outubro de 2020 (BRASIL, 2020), percebe-se que

existe uma série  de normas amplamente reconhecidas usadas como parâmetros

para a fabricação dos colchões a serem fornecidos ao Exército Brasileiro.

Dentre essas normas está, por exemplo, a Portaria nº 79, de 03 de fevereiro

de 2011, do  Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)

(BRASIL, 2011), que regulamenta os requisitos mínimos de desempenho para os

colchões comercializados no país. 

Corroborando a ideia de que o item colchão é um bem comum, está o fato de

que  o  próprio  Comando  Logístico  –  Órgão  de  Direção  Setorial  com  autonomia

administrativa responsável pelas aquisições centralizadas de colchões e ao qual a

Diretoria de Abastecimento está subordinada – realiza a compra desse item através

de pregão eletrônico, o que pode ser visto nos editais de Pregão Eletrônico 1/2015,

22/2018  e  25/2020,  todos do  COLOG.  A  seguir  serão  apresentadas  algumas

informações referentes a esses editais que são pertinentes ao presente estudo.

2.1.1 Pregão 1/2015

Conforme  o  edital  nº  1/2015  –  COLOG  (BRASIL,  2015),  foi  licitada  uma

quantidade máxima de 25.500 unidades de colchões a serem entregues nos Órgãos

Provedores de todo o Brasil,  sendo estabelecida a quantidade máxima de 2.000

unidades para o 5º Batalhão de Suprimento (5º B Sup). (Ver QUADROS 4 e 5).

QUADRO 4 – Quantidade total licitada
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2015 – COLOG



16

QUADRO 5 – Distribuição de colchões por Órgão Provedor
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2015 – COLOG

 De  acordo  com o  QUADRO 6,  o  prazo  estabelecido  para  a  entrega  do

material  é variável  conforme a quantidade adquirida em relação ao total  licitado,

variando entre 120 e 210 dias.

QUADRO 6 – Prazos de entrega por lotes
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2015 – COLOG

Segundo  a  IMAGEM  1,  extraída  da  Ata  do  Pregão  Eletrônico  1/2015  (BRASIL,

2015), o valor unitário de referência do colchão era de R$ 244,92 e o vencedor do

certame ofereceu o lance de R$ 188,00.
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IMAGEM 1 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 1/2015 – COLOG

O edital prevê que o recebimento deve ocorrer em duas fases, recebimento

provisório  e  definitivo,  com  a  retirada  de  amostra  para  análise  em  laboratório

creditado  pelo  INMETRO  após  a  primeira  fase,  sendo  que  a  aprovação  nessa

análise é um fator determinante para que ocorra a segunda fase do recebimento.

5.1.1 O material entregue pela CONTRATADA passará por duas fases de
recebimento:  primeira  fase  –  recebimento  provisório;  e  segunda  fase  –
recebimento definitivo.
5.1.2 Na primeira fase, o material entregue será recebido provisoriamente
pelo OP, que emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP) previsto na
Norma Interna da Divisão Administrativa – D Log 5001, de Maio 2007.
5.1.3 Nessa fase, o OP designado deverá encaminhar para a Diretoria de
Abastecimento o TRP, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal.
5.2.1 Em todos os lotes de entrega de materiais, inclusive os decorrentes de
reposição de material  reprovado, haverá o recolhimento de amostras para
análise de conformidade em Laboratório acreditado pelo INMETRO, exceto
LAMI,  de  acordo  com o  estabelecido  no  anexo  III  –  Especificações
técnicas.
5.2.2 Ao término da entrega de todo o quantitativo de cada lote, a Diretoria
de Abastecimento  designará aleatoriamente um ou mais OP para recolher
as referidas amostras.
5.3.1 Na segunda fase, recebimento definitivo, a Diretoria de Abastecimento
receberá  da  CONTRATADA,  mediante  ofício  de  encaminhamento,  os
Laudos  de  Ensaios  originais,  realizados  por  Laboratório  acreditado  pelo
INMETRO, exceto LAMI, bem como o material previsto no item 5.2.6, para
análise e emissão de parecer  favorável  ou desfavorável  à confecção do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
5.3.1.1 A CONTRATADA terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
a contar da data doTermo de Retirada da Amostra (TRA), para protocolar os
Laudos de Ensaios Originais na Diretoria de Abastecimento. (BRASIL, 2015,
p. 21)

2.1.2 Pregão 22/2018

Nesse pregão foi estabelecida a quantidade máxima de 25.000 colchões com

o  valor  unitário  de  referência  de  R$  232,66,  podendo  ser  entregues  até  2.000
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unidades  no  5º  B  Sup,  o  que  pode  ser  visto  nos  QUADROS  7,  8  e  9,

respectivamente.

QUADRO 7 – Quantidade total licitada e valor máximo
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2018 – COLOG

QUADRO 8 – Valor unitário e total estimados
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2018 – COLOG
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QUADRO 9 – Distribuição de colchões por Órgão Provedor
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2018 – COLOG

O prazo de entrega, assim como no pregão anterior,  foi  estabelecido com

base na porcentagem adquirida em relação ao quantitativo total da licitação, com

variação entre 150 e 240 dias, conforme expresso no QUADRO 10 a seguir.

QUADRO 10 – Prazos de entrega por lotes
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2018 – COLOG

A imagem 2 mostra que o valor final ofertado pelo vencedor do certame foi de

R$ 215,90.

O rito para o recebimento é o mesmo do pregão anterior, com a divisão nas

fases de recebimento provisório e definitivo e a retirada de amostra para análise em

laboratório.
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IMAGEM 2 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 22/2018 – COLOG

2.1.3 Pregão 25/2020

Nesse pregão foi estipulada a quantidade total de 50.000 colchões, com valor

unitário de referência de R$ 290,26, o que pode ser visto no QUADRO 11.
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QUADRO 11 – Quantidade total licitada e valor unitário estimado
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – COLOG

Segundo  o  QUADRO 12,  o  número de colchões que o  5º  B  Sup poderá

receber  é  ainda  maior  que  nos  editais  anteriores,  podendo  chegar  a  até  6.000

unidades.

QUADRO 12 – Distribuição de colchões por Órgão Provedor
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – COLOG

Novamente o  prazo  de  entrega  foi  relacionado  a  porcentagem  adquirida,

variando entre 150 e 240 dias, conforme o QUADRO 13.

De acordo com a IMAGEM 3, após a análise das propostas e definição do

vencedor, o valor final para a aquisição ficou em R$ 286,90.

IMAGEM 3 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 25/2020 – COLOG
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QUADRO 13 – Prazos de entrega por lotes
Fonte: Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – COLOG

O recebimento também segue todo o procedimento já descrito anteriormente,

com a diferença de que nesse caso o prazo para a apresentação do Laudo dos

Ensaios é de 45 dias a contar da data do TRA.

5.2.3.1. Na segunda fase, recebimento definitivo, a contratada terá um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data do TRA
para protocolar na Diretoria de Abastecimento, fisicamente, mediante ofício
de encaminhamento,  cópia  do  TRA,  Laudos dos  Ensaios  realizados por
Laboratório(s)  acreditado(s)  pelo  INMETRO  e  amostra  para  a  inspeção
visual. (BRASIL, 2020, p. 36).

Ressalta-se  que,  por  ser  recente,  ainda  não  houve  o  recebimento  dos

colchões  adquiridos  por  esse  instrumento  licitatório  nos  Órgãos  Provedores,

tampouco nas Organizações Militares apoiadas, não sendo possível sua utilização

para a análise da cadeia de suprimento como um todo. Contudo, as condições de

contratação e preços praticados são de grande valia para o estudo.

2.1.3 Colchões adquiridos pelo EB x Colchões encontrados no mercado

O  comparativo  entre  os  colchões  adquiridos  atualmente  pelo  Exército

Brasileiro e aqueles comumente encontrados no mercado é importante para avaliar

se há diferenças relevantes na qualidade dos produtos.
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A Especificação Técnica Nr 81/2020 da Diretoria de Abastecimento, de 8 de

outubro de 2020 (BRASIL, 2020, p. 1), “fixa as condições mínimas exigíveis para a

padronização e  recebimento  do colchão de espuma”.  Segundo  o  documento,  “o

colchão é uma peça almofadada, confeccionada com uma lâmina inteira e maciça de

espuma flexível de poliuretano” (p.  3).  As IMAGENS 4 e 5 abaixo apresentam o

aspecto e as medidas exigidas pela normativa técnica:

 

IMAGEM 4 – Vistas do colchão de espuma
Fonte: Especificação Técnica Nr 81/2020 – DAbst, de 8 de outubro de 2020

IMAGEM 5 – Vistas do colchão de espuma – medidas em cm
Fonte: Especificação Técnica Nr 81/2020 – DAbst, de 8 de outubro de 2020

O  documento  prevê  ainda  que  “a  empresa  fornecedora  e  o  colchão  de

espuma devem atender  a  todos os  requisitos  estabelecidos na Portaria  nº  79  –

MDIC, de 3 de fevereiro de 2011, inclusive, devem possuir o selo de identificação de

conformidade no SBAC” (p. 3). 

A  Portaria  acima  prevê  uma série  de  procedimentos  que  o  fabricante  de

colchões deve tomar junto ao Organismo de Certificação de Produto (OCP) para que
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o colchão esteja de acordo com os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC)

e, consequentemente, apto a ser comercializado, com a etiqueta e o devido registro

no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).

5.1  O  mecanismo  de  avaliação  da  conformidade  para  colchões  e
colchonetes  de  espuma  flexível  de  poliuretano  é  o  da  certificação
compulsória, a ser conduzido por Organismo de Avaliação da Conformidade
(OAC),  doravante  denominado  Organismo  de  Certificação  de  Produto
(OCP), devidamente acreditado no escopo deste RAC pela Cgcre/Inmetro.
5.1.1  Este  RAC  estabelece  2  (dois)  modelos  distintos  para  obtenção  e
manutenção  do  Certificado  de  Conformidade,  cabendo  ao  fornecedor,
solicitante da certificação, optar por um deles:
a) Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo,  avaliação e aprovação do
Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através
de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no
fabricante;
b) Modelo de Certificação 7 – Ensaio de lote. (BRASIL, 2011, p. 5).

Para o  atendimento  das  exigências  contidas na  Especificação  Técnica  Nr

81/2020 – DAbst, de 8 de outubro de 2020, o fornecedor deve optar pelo Modelo de

Certificação 5, cuja definição segue abaixo:

6.1 Modelo de Certificação 5
Este modelo é baseado no ensaio de tipo, acompanhado de avaliação e
aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, seguido de
um acompanhamento  através  de  auditorias  no  fabricante  e  ensaios  em
amostras coletadas no comércio e no fabricante. (BRASIL, 2011, p. 6).

Nesse  modelo,  “para  cada  família  de  colchão  e  colchonete  devem  ser

realizados  nas  amostras  coletadas  pelo  OCP,  todos  os  ensaios  previstos  nas

normas ABNT NBR 13579-1 e 13579-2” (BRASIL,  2011, p.  7).  Para a coleta de

amostras, será realizado o seguinte procedimento:

6.1.1.4.2 Definição da amostragem
6.1.1.4.2.1 O OCP deve coletar três unidades de cada família de colchão e
nove  unidades  de  cada  família  de  colchonete  (prova,  contraprova  e
testemunha),  considerando que deve ser  possível  realizar  nas amostras,
todos os ensaios previstos neste RAC.
6.1.1.4.2.2 As amostras devem ser representativas da linha de produção,
coletadas na área de estoque de produto acabado, em embalagens prontas
para comercialização.
6.1.1.4.2.3 As amostras devem ser identificadas, lacradas e encaminhadas
ao laboratório para ensaio, de acordo com o estabelecido em procedimento
específico do OCP.
6.1.1.4.2.4  O  OCP,  ao  realizar  a  coleta  da  amostra,  deve  elaborar  um
relatório  de amostragem, detalhando o local  e  as condições  em que foi
obtida a amostra. (BRASIL, 2011, p. 9).
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Estando  os  colchões  em  conformidade  com  as  normas,  será  emitido  o

Certificado de Conformidade, que é um dos requisitos para a concessão do registro

do produto no INMETRO.

10.1 Concessão do Registro
10.1.1 O Registro da família de colchões e colchonetes ocorrerá sempre
pelo fornecedor por meio de solicitação específica formal ao Inmetro através
do  sistema  disponível  no  sítio
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp.
10.1.2 A autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade é
dada através do Registro  de cada família de colchões e colchonetes no
Inmetro,  sendo  pré-requisito  obrigatório  para  a  comercialização  dos
produtos  no  país,  conforme  os  requisitos  estabelecidos  na  Resolução
Conmetro nº 05, de 06 de maio de 2008 e complementados por este RAC
(...)
10.1.4  Os documentos para a solicitação do Registro  da(s)  família(s)  de
colchões e colchonetes devem ser anexados ao sistema e são os seguintes:
a)  O  Certificado  de  Conformidade,  respeitadas  as  disposições  previstas
nesse RAC, demonstrando a conformidade do objeto;  (BRASIL,  2011, p.
20).

Em pesquisa realizada na internet, observa-se que a maioria dos colchões

comercializados possuem o comprimento de 188 cm, com largura de 78 ou 88 cm.

Em relação à densidade, as mais comuns são D20, D28 e D33. O QUADRO 14

apresenta a densidade ideal para cada indivíduo, dependendo de sua altura e de

sua massa corporal. 

QUADRO 14 – Adequação entre biotipo e densidade (D) do colchão
Fonte: ABNT NBR 13579, 2011

Os preços de colchões praticados no mercado são muito variados, com uma

ampla  gama  de  marcas,  modelos  e  tecnologias  de  construção.  Para  fins

comparativos, são apresentados a seguir dois modelos com medidas de 78 x 188

cm e densidade D33. A IMAGEM 6 apresenta o produto mais barato encontrado e a
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IMAGEM 7 apresenta um produto de marca consagrada. Os dados foram obtidos

através do site https://www.buscape.com.br, acessado em 18 de outubro de 2021.

IMAGEM 6 – Colchão de espuma – marca SP Móveis
Fonte: site https://www.buscape.com.br

IMAGEM 7 – Colchão de espuma – marca Ortobom
Fonte: site https://www.buscape.com.br

2.2 AQUISIÇÕES CENTRALIZADAS: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Existe  uma ampla  literatura  que aborda as  vantagens e desvantagens da

centralização nas aquisições públicas, que abordam fatores como a economia de

https://www.buscape.com.br/
https://www.buscape.com.br/
https://www.buscape.com.br/
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escala,  a racionalização de meios e processos,  a promoção do  desenvolvimento

social, o fomento às pequenas empresas e tantos outros.

O debate entre centralizar ou manter descentralizadas as compras públicas
no Brasil  está  situado  em um contexto  que  enfatiza:  (i)  a  pretensão do
emprego  do  poder  de  compra  estatal  para  efetivar  outros  interesses
públicos,  que  não  aqueles  imediatamente  relacionados  com  objetos  ou
serviços  contratados  (desenvolvimento  nacional  sustentável,  proteção  a
micro  e  pequenas  empresas,  etc.);  (ii)  a  otimização  e  simplificação  da
atividade  administrativa;  (iii)  a  economia  de  recursos  públicos;  (iv)  o
aumento da capacidade de gestão;  e (v)  o controle e aprimoramento do
combate à corrupção. (MOREIRA; RIBEIRO, 2016, p. 60).

Salgado  e  Fiuza  (2015)  apresentam algumas  vantagens  elencadas  por

aqueles que defendem as compras descentralizadas:

1) “Elas fortalecem a economia local”.
2) “Elas reduzem a necessidade de deslocamentos dos vendedores a um
centro distante, como a capital federal ou do estado”.
3) “O comprador conhece melhor as necessidades e os costumes locais (é o
exemplo da merenda escolar com produtos típicos da região e que fazem
parte dos hábitos alimentares locais)”.
4) “Não se incorre em excessivo custo de transporte, justamente porque se
adquirem produtos no mercado local”.
5)  “Compras  centralizadas  favorecem  o  aumento  da  concentração  de
mercado e dificultam o acesso das pequenas e médias empresas (PMEs)
aos mercados das licitações”.
6) “A agência que faz as compras em grandes volumes expõe-se a um risco
comercial  muito  grande  de  que  seus  estoques  encalhem  por  causa  de
alguma  inadequação  do  produto  selecionado  às  demandas  dos  órgãos
consumidores finais”. (SALGADO; FIUZA, 2015, p. 153).

 

Por outro lado, os autores também destacam algumas vantagens oriundas

das compras centralizadas:

1) Os ganhos com a maior escala de compra podem compensar os gastos
mais altos com logística.
2)  Agregar  compras  de  bens  e/ou  serviços  cuja  provisão  conjunta  tem
economias de escopo pode viabilizar a obtenção de lances mais baixos dos
licitantes que auferem tais economias.
3)  A  proximidade  do  comprador  ao  mercado  local  eleva  o  risco  de
corrupção.
4)  Os  pregões  eletrônicos  reduzem  sensivelmente  as  necessidades  de
deslocamentos físicos de profissionais de vendas; de uma maneira geral, os
avanços na comunicação com TI proporcionam uma reversão da tendência
anterior  de  descentralização,  quando  o  tempo  de  resposta  era  um fator
crucial; além disso, a existência de representações locais da agência central
de compras também ajudaria.
5) É muito mais fácil criar uma massa crítica de gestores qualificados para
administrar compras quando se tem maior escala, e isso só é obtido com a
centralização. Essa qualificação é ainda mais necessária quando se trata de
licitações  em áreas  que  requeiram expertise  específica  num produto  ou
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mercado  (OCDE,  2011).  O  que  se  observa  é  que, se  a  mão  de  obra
empregada nas atividades de compras públicas tem baixa qualificação, isto
é ainda mais verdadeiro quando se trata da mão de obra de estados e
municípios pequenos.
6)  Também é  mais  fácil  coordenar  as  equipes  de  compras  de  modo  a
estabelecer  um rodízio  ou  outras  medidas  com o  objetivo  de  reduzir  a
vulnerabilidade do sistema à corrupção. (SALGADO; FIUZA, 2015, p 154).

Moreira e Ribeiro (2016) explicitam várias outras vantagens e desvantagens

relevantes em relação ao modelo de aquisições centralizadas:

Some-se  aos  pontos  dispostos  que  o  protótipo  centralizado  de  compras
públicas pode ainda promover: (i) a padronização de procedimentos, objetos
contratados,  minutas  de  edital  e  contrato  e  soluções  de  tecnologia  da
informação,  com  ganho  de  racionalidade  administrativa,  para  além  da
economia de escala por si, gerando ainda mais eficiência; (ii) a criação de
carreira específica organizada de analistas de compras, potencializando o
aumento da qualidade dos gestores; (iii)  maior segurança jurídica, com a
edição  de  enunciados  sumulares  indicando  interpretações  práticas
adotadas, melhorando o ambiente negocial entre o público e o privado; (iv)
produção  de  dados  estatísticos,  favorecendo  o  controle  de  gastos;  (v)
facilitação  do  controle,  por  meio  da  disseminação  e  adoção  das
recomendações feitas pelas Cortes de Contas; e (vi) facilitação da adoção
de medidas de defesa da concorrência pelo Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência – SBDC.
Em que pese a tais dados positivos, poderiam ensejar em desvantagens,
principalmente:  (i)  excessiva  demanda  de  organização  administrativa
centralizada,  decorrente  da  massa  de  objetos  a  padronizar  e  licitar;  (ii)
centralização política em detrimento da autonomia administrativa; (iii) risco
de atraso em escala de certo item, contratado com um mesmo fornecedor
para toda a Administração; (iv) risco de lentidão do procedimento licitatório,
por se tornar mais robusto; (v) risco de distanciamento dos demandantes
das compras; e (vi) necessidade de organização orçamentária para garantir
a escala das contratações. (MOREIRA; RIBEIRO, 2016, p. 64).

 

Teixeira, Prado Filho e Nascimento (2015, p. 4), apresentam três categorias

de  economias  alcançadas  através  da  centralização  de  compras:  economia  de

escala,  economia  de  informação  e  aprendizado  e  economia  de  processo.  Na

economia de escala obtém-se “menores custos unitários com o aumento do poder

de mercado  em função de altos  volumes e  de padronização dos itens  que são

comprados”.  A  economia  de  informação  e  aprendizado  é  obtida  através  do

compartilhamento  do  conhecimento  sobre  os  fornecedores,  do  uso  de  novas

tecnologias e do desenvolvimento do sistema central de compras, tornando-o mais

eficiente. Por fim, tem-se a economia de processo, resultante da padronização da

forma de trabalho, treinamentos conjuntos, acompanhamento de procedimentos e

resultados e a diminuição de trabalhos administrativos em duplicidade.
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Contudo,  cada  uma  dessas  economias  responde  de  forma  distinta  ao

aumento de subunidades centralizadas: 

Espera-se  que  as  economias  de  informação  e  aprendizado  possam ser
atingidas mesmo com poucas unidades se comprometendo com o modelo
e,  à  medida  que  novas subunidades aderem ao  modelo  centralizado,  o
benefício marginal desse tipo de economia tende a ser cada vez menor. As
economias de escala, no entanto, tendem a aumentar à medida que mais e
mais  volumes  das  subunidades  são  agrupados.  Contudo,  após  um
determinado  número  de  subunidades  aderentes  ao  modelo,  o  benefício
marginal tende, na verdade, a diminuir, já que o aumento do volume não o
traz mais, até tender a zero. Já as economias de processo aparecem como
uma linha constante de adição de benefício marginal,  representando que
cada subunidade que passa a aderir o modelo vai representar um processo
de compras a menos para correr em paralelo com os demais. (TEIXEIRA;
PRADO FILHO; NASCIMENTO, 2015, p. 4).

Pela relevância  do  assunto  e  o impacto  que a  forma de aquisições pode

causar na gestão administrativa, financeira e logística de uma organização, a busca

pelo  melhor  modelo  e  a  comparação  entre  compras  centralizadas  ou

descentralizadas não se limita à esfera pública, sendo debatido também no meio

empresarial.

Chiavenato (2011) diz que a centralização “enfatiza as relações escalares,

isto é, a cadeia de comando”, e expõe algumas vantagens e desvantagens desse

modelo:

A centralização foi valorizada no passado devido às seguintes vantagens: 
1. As decisões são tomadas por administradores que possuem visão global
da empresa.
2. Os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados
do que os que estão nos níveis mais baixos.
3.  As  decisões  são  mais  consistentes  com  os  objetivos  empresariais
globais. 4. A centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores
de decisão e reduz custos operacionais.
5.  Certas  funções  –  como  compras  e  tesouraria  –  permitem  maior
especialização e vantagens com a centralização.
Desvantagens da centralização 
Todavia, a centralização tem suas desvantagens, como: 
1. As decisões são tomadas na cúpula que está distanciada dos fatos e das
circunstâncias.
2. Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e
situações envolvidas.
3. As linhas de comunicação ao longo da cadeia escalar provocam demora
e maior custo operacional.
4.  As  decisões  passam  pela  cadeia  escalar,  envolvendo  pessoas
intermediárias e possibilitando distorções e erros pessoais no processo de
comunicação das decisões. (CHIAVENATO, 2011, p. 162).
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Já em relação à descentralização, Chiavenato (2011, p. 162) afirma que as

decisões devem se aproximar dos níveis mais baixos da organização, sendo que “a

autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada tão próxima da cena

quanto possível”. Segundo o autor, a descentralização tem as seguintes vantagens e

desvantagens:

As vantagens que a descentralização pode proporcionar são: 
1.  Os gerentes ficam mais próximos do ponto onde se devem tomar as
decisões. A descentralização corta os atrasos nas decisões causadas pelas
consultas à matriz ou aos supervisores distantes. As pessoas que vivem os
problemas são as mais indicadas para resolvê-los no local, economizando
tempo e dinheiro.
2. Aumenta a eficiência e a motivação, aproveitando melhor o tempo e a
aptidão dos funcionários,  evitando que fujam à responsabilidade, por ser
mais fácil recorrer à matriz ou ao chefe.
3.  Melhora  a  qualidade  das  decisões  à  medida  que  seu  volume  e
complexidade se reduzem, aliviando os chefes principais  do excesso de
trabalho decisório. Os altos funcionários podem concentrar-se nas decisões
de maior importância, deixando as menores decisões para os níveis mais
baixos.
4. Reduz a quantidade de papelório do pessoal dos escritórios centrais e os
gastos  respectivos.  Além disso,  ganha-se  tempo:  toma-se  na  hora  uma
decisão que levaria vários dias para ser comunicada.
5.  Os  gastos  de  coordenação  podem  ser  reduzidos  devido  à  maior
autonomia  para  tomar  decisões.  Isso  requer  o  estabelecimento  de  uma
estrutura  organizacional  bem  definida,  além  de  políticas  da  companhia
definindo  até  que  ponto  as  unidades  subsidiárias  podem  tomar  suas
decisões.
6. Permite a formação de executivos locais ou regionais mais motivados e
conscientes dos seus resultados operacionais. A estrutura descentralizada
produz gerentes gerais em vez de simples especialistas.
A descentralização tem suas limitações e traz certas desvantagens, a saber:
1. Falta de uniformidade nas decisões.  A padronização e a uniformidade
favorecem a redução de custos operacionais. A descentralização provoca
perda de uniformidade nas decisões.  Porém, reuniões de "coordenação"
entre os escritórios centrais e o pessoal regional que desempenha a mesma
função podem reduzir esse problema. 
2.  Insuficiente aproveitamento  dos  especialistas.  Em  geral,  os  maiores
especialistas de staff  estão concentrados nos escritórios centrais.  Com a
descentralização,  a  tendência  é  pensar  que  já  não  se  necessita  da
assessoria da matriz. O staff da matriz pode ser adequadamente utilizado
desde  que  a  direção  defina  as  relações  entre  a  matriz  e  o  campo  de
atividades,  a fim de encontrar  o melhor equilíbrio entre as vantagens de
aguardar a chegada do assessoramento superior e a ação no mesmo lugar.
3. Falta de equipe apropriada no campo de atividades. Ao proceder-se à
descentralização, deve-se prover o treinamento. O melhor meio consiste na
designação paulatina de funções, comprovando com regularidade a atuação
para certificar-se de que as funções existentes foram assimiladas antes de
acrescentar outras novas. (CHIAVENATO, 2011, p. 163 e 164)

Trazendo essa problemática para a realidade do Exército Brasileiro, Cunha

(2020) apresenta algumas dificuldades que a aquisição centralizada de uniformes

gera para a Cadeia de Suprimento da Força Terrestre:
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No  campo  da  Logística,  verifica-se  que  as  aquisições  centralizadas  de
inúmeros itens de fardamentos geram sobrecarga nos armazéns de Classe
II  dos  Órgãos  Provedores  (OP)  das  RM/Gpt  Log.  Além  disso,  como  a
contratação  é  de  grande  porte  e  com  diferentes  locais  de  entrega,  os
fornecedores  demandam um lapso  temporal  bastante  dilatado  para  que
consigam confeccionar os produtos e realizar a entrega dentro dos prazos
contratados.  Com frequência,  o tempo que se gasta entre a abertura da
licitação ao Recebimento Definitivo dos materiais ultrapassa 12 meses.
Tais  fatores  comprometem a  boa  gestão  dos  Fardamentos  do  EB,  pois
dificultam  algumas  etapas  da  Cadeia  de  Suprimento,  entre  as  quais:  o
levantamento  das  necessidades;  o  recebimento;  o  armazenamento;  a
distribuição;  a  reposição  dos  estoques;  a  manutenção  dos  níveis  de
segurança dos estoques regionais; e, consequentemente, a flexibilidade e a
operacionalidade da tropa. (CUNHA, 2020, p. 9).

Nesse  escopo,  a  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  (SEF),  órgão

responsável  por  “supervisionar  e  realizar  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento e execução orçamentária, administração financeira, contabilidade

e pagamento de pessoal, relativas aos recursos de qualquer natureza alocados ao

Comando do Exército Brasileiro” (BRASIL, 2020), emitiu a Portaria nº 01-SEF, de 27

de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014), normatizando o Sistema de Registro de Preços

no âmbito da Força e instituindo o Grupo de Coordenação e Acompanhamento das

Licitações e Contratos – GCALC:

Art. 5º As aquisições por meio do SRP no âmbito do Comando do Exército
devem ser preferencialmente utilizadas nas seguintes hipóteses: 
[…] III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de uma Organização Militar (OM); 
Art.  12.  O SRP,  no âmbito do Exército,  obedecerá ao planejamento dos
órgãos  setoriais  e  seus  órgãos  técnicos  normativos  quanto  aos
procedimentos para aquisição dos bens e serviços peculiares aos sistemas
sob sua responsabilidade,  o qual  regulará se as licitações e respectivas
compras  serão  realizadas  centralizadamente  pelo  próprio  órgão,  ou  por
alguma  UG  vocacionada  em  âmbito  regional  ou  diretamente  pelas  UG
interessadas. § 1º As aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM
deverão ser realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação do seu
respectivo comandante da guarnição. § 2º Poderá ser constituído, a critério
do  comandante  da  guarnição,  um  grupo  de  coordenação  e
acompanhamento das licitações e contratos (GCALC), formado pelos fiscais
administrativos das UG. (BRASIL, 2014).

Em relação ao GCALC, Cunha (2020)  defende que sua utilização poderia

trazer reflexos positivos para as atividades logísticas: 

as  OM  poderiam  adquirir  seus  fardamentos  diretamente  do  respectivo
fornecedor, desonerando os OP, o sistema de transportes do EB e liberando
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meios  administrativos  do COLOG para  focar  esforços em materiais  com
maior grau de sensibilidade e complexidade. (Cunha, 2020, p. 20)

O autor defende ainda que as grandes quantidades estimadas para suprir as

necessidades de todas as OM do Brasil restringem a participação de empresas de

pequeno  e  médio  porte,  “prejudicando  a  ampla  concorrência  dos  certames

licitatórios, a economicidade e a capilaridade da indústria nacional” (p. 10). 

Costa  e  Terra  (2019)  trazem  a  ideia  de  compras  públicas  sustentáveis,

destacando  o  uso  inteligente  da  compra  visando  objetivos  que  vão  além  da

economicidade. Os autores elencam alguns critérios e levantamentos que devem ser

observados na busca por benefícios sociais e ambientais, descritos no QUADRO 15.
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QUADRO 15 – Critérios e levantamentos para adequada consideração das
    compras públicas

Fonte: Costa e Terra (2019, p. 17)

Quando  analisa-se  o  grande  poder  de  compra  da  Administração  Pública

atrelado ao relevante papel das Micro e Pequenas Empresas (MPE) no mercado
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nacional,  fica  evidente  que  o  fomento  a  esse  setor  deve  ser  considerado  na

execução  das  aquisições  públicas.  O  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e

Pequenas Empresas (SEBRAE), juntamente com o Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), destacam essa realidade:

Apesar da moderação na atividade econômica brasileira no período recente,
o segmento das micro e pequenas empresas ainda se expande no país,
impulsionado pelo crescimento da renda e do crédito. Entre 2002 e 2012,
verificou-se aumento de 30,9% no número de estabelecimentos das MPEs,
e  quase  dobrou  o  número  de  empregos  formais  gerados  por  estes
estabelecimentos.  Em 2012, as MPEs responderam, em média,  por 99%
dos  estabelecimentos,  quase  52%  dos  empregos  formais  de
estabelecimentos privados não agrícolas do país e cerca de 40% da massa
de  salários  paga  aos  trabalhadores  destes  estabelecimentos.  (SEBRAE;
DIEESE, 2013, p. 27).
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3 ANÁLISE E RESULTADOS

Com  base  nos  dados  apresentados  no  Referencial  Teórico,  é  possível

analisar  o  prazo máximo entre  a  realização  do  empenho  para  a  aquisição  dos

colchões  e  seu  recebimento  pelo  usuário  final.  De  maneira  geral,  o  processo

atualmente utilizado segue a seguinte sequência:

1. empenho;

2. entrega do lote realizada pelo fornecedor em todos os Órgãos Provedores; 

3. confecção e envio do TRP à D Abst;

4. retirada de amostra para análise, com a confecção e envio do TRA à D

Abst;

5. análise em laboratório;

6. aprovação da amostra na análise laboratorial;

7. confecção e envio do TRD à D Abst;

8. transporte do 5º B Sup até o 15º B Log; e, finalmente,

9. recebimento pelo 15º B Log.

Ao  longo  desse  processo,  destaca-se  o  tempo  gasto  em  relação  a  duas

etapas:  entrega  do  material  e  análise  em  laboratório.  O  QUADRO  16 abaixo

expressa o tempo previsto nos editais para essas fases.

Pregão 1/2015 Pregão 22/2018 Pregão 25/2020

Entrega 210 dias 240 dias 240 dias

Análise 30 dias 30 dias 45 dias

TOTAL 240 dias 270 dias 285 dias

QUADRO 16 – Prazos máximos para entrega e análise dos colchões
Fonte: o autor

Somando-se  apenas  essas  duas  etapas,  pode-se  chegar  a  um tempo de

espera de até 285 dias para que o item esteja disponível para distribuição, a partir

da data do empenho.

Caso a aquisição fosse feita diretamente pelo 15º B Log e  utilizasse como

modelo colchões já existentes no mercado, a quantidade reduzida e a supressão do

tempo de fabricação do item permitiriam que fosse adotada a  entrega imediata,

“assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista
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para  apresentação  da  proposta” (BRASIL,  1993).  Dessa  forma,  observa-se  uma

redução  expressiva  no  tempo  para  o  recebimento  do  item  e  um  consequente

aumento na eficiência do processo. Poderia ainda ser utilizado apenas o empenho

para a formalização da compra, sem a necessidade de contrato, desburocratizando

o processo, conforme o entendimento do TCU expresso no Informativo de Licitações

e Contratos nº 347 – TCU, de 26 de junho de 2018:

É possível  a formalização de contratação de fornecimento de bens para
entrega imediata e integral, da qual não resulte obrigações futuras, por meio
de  nota  de  empenho,  independentemente  do  valor  ou  da  modalidade
licitatória adotada, nos termos do art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993 e à luz dos
princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.  Entende-se por
“entrega imediata” aquela que ocorrer em até trinta dias a partir do pedido
formal de fornecimento feito pela Administração, que deve ocorrer por meio
da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja válida na
ocasião da solicitação. (BRASIL, 2018).

Outro  fator  que  deve  ser  considerado  é  o  impacto  à  capacidade  de

armazenamento do 5º B Sup causado pela aquisição centralizada dos colchões. De

acordo  com  as  dimensões previstas  na  Especificação  Técnica  nº  81/2020  da

Diretoria de Abastecimento, de  8 de outubro de 2020 (BRASIL,  2020), tem-se que

cada colchão ocupa o seguinte volume:

Volume = Comprimento x Largura x Altura

Volume = 1,98 x 0,78 x 0,12

Volume = 0,185328 metros quadrados

 Multiplicando o volume unitário do colchão pela quantidade máxima que pode

ser adquirida, tem-se o volume de colchões que o 5º B Sup deverá armazenar com a

aquisição total dos itens licitados em cada pregão (ver QUADRO 17).

Pregão 1/2015 Pregão 22/2018 Pregão 25/2020

Quantidade de colchões 2.000 2.000 6.000

Volume total (em metros
cúbicos)

371 371 1.112

QUADRO 17 – Volume máximo a ser armazenado por pregão
Fonte: o autor

Em consulta  aos  militares  responsáveis  pela  gestão  do  material  classe  II

recebido, armazenado e distribuído pelo 5º B Sup, foi levantado que a capacidade



37

total  de  armazenamento  dos  depósitos  é  de  aproximadamente 2.525  metros

cúbicos. A partir dessa premissa, os GRÁFICOS 1, 2 e 3 representam o impacto

causado  pelo  recebimento  da  totalidade  dos  colchões  adquiridos  nos  pregões

01/2015, 22/2018 e 25/2020, respectivamente, em relação à capacidade máxima de

armazenamento.

Observando os gráficos, percebe-se que não é razoável que apenas um item

dentre os diversos que compõem a Cadeia de Suprimento  seja responsável pela

ocupação  de  uma  parcela  tão  significativa  dos  depósitos  destinados  ao

armazenamento de material classe II do 5º B Sup, podendo chegar a até 31% no

caso do pregão 25/2020.

GRÁFICO 1 – Impacto do volume de colchões adquiridos pelo pregão 01/2015 na 
   capacidade de armazenamento dos depósitos de material classe II

Fonte: o autor

GRÁFICO 2 – Impacto do volume de colchões adquiridos pelo pregão 22/2018 na 
   capacidade de armazenamento dos depósitos de material classe II
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Demais 
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Fonte: o autor

GRÁFICO 3 – Impacto do volume de colchões adquiridos pelo pregão 25/2020 na 
   capacidade de armazenamento dos depósitos de material classe II

Fonte: o autor

O próximo quesito a ser levado em consideração é o preço, já que o ganho de

escala  é  um  dos  principais  pontos  elencados  como  favoráveis  ao  método

centralizado de compras. O QUADRO 18 mostra um comparativo entre os preços

alcançados  nos  processos  licitatórios  e  aqueles encontrados  na  pesquisa  de

mercado.

Pregão
01/2015

Pregão
22/2018

Pregão
25/2020

Colchão SP
Móveis

Colchão
Ortobom

Preço 188,00 215,50 286,90 278,90 375,21

QUADRO 18 – Comparativo de preços unitários dos colchões
Fonte: o autor

Percebe-se  que  os  preços  encontrados  na  pesquisa  de  mercado  se

aproximam do alcançado no pregão 25/2020 que, por ser o mais recente, está mais

próximo da realidade atual do comércio de colchões. Cabe ressaltar ainda que os

preços encontrados no mercado poderiam ser ainda mais competitivos depois de um

processo licitatório realizado pelo 15º B Log. Isso porque, apesar de ser um número

pequeno  se  comparado  ao  montante  adquirido  pelo  COLOG,  a  quantidade  de

colchões  para  suprir  as  necessidades  do  Batalhão  representaria  uma  venda

considerável para uma pequena ou média empresa.

31%

69%

Pregão 25/2020

Colchões
Demais 
itens
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Corroborando esse argumento, foram encontradas atas de pregão, vigentes

no momento da realização do presente estudo, de outros Órgão da esfera pública

federal, em que constam a aquisição de quantidades bem inferiores de colchões em

relação aos pregões do COLOG, com valores próximos e até menores do que os já

apresentados anteriormente. As IMAGENS 8, 9 e 10 mostram alguns exemplos.

IMAGEM 8 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 11/2020 – UASG 120624 – Base Aérea de Anápolis

IMAGEM 9 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte:  Ata  de Realização  do  Pregão Eletrônico  nº  12/2020 –  UASG 257043 –  Distrito  Sanitário
Especial Indígena Guama Tocantins 

IMAGEM 10 – Descrição do item colchão e seu vencedor
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 36/2020 – UASG 784810 – Centro de Intendência
da Marinha em Belém 

A questão logística também é crucial nas aquisições centralizadas realizadas

pelo  COLOG.  A grande quantidade e  a  necessidade de entrega do produto  em
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diversos locais espalhados em todo o território nacional (ver FIGURA 1) exigem que

o fornecedor possua ou contrate um aparato logístico de grande vulto, o que pode

desestimular ou ser até um fator impeditivo para a participação de empresas de

menor porte.

Quem trabalha com todo o processo de distribuição e suprimentos sabe que
há muitos desafios nesse setor. A logística para pequenas empresas é um
problema maior,  porque  o  transporte,  armazenamento  e  distribuição  são
ineficientes  e  possuem  custos  elevados.  O  resultado  é  a  perda  de
competitividade  dos  negócios  menores  no  mercado  interno  e  externo.
(HOINASKI, 2017).

FIGURA 1 – Distribuição dos Órgãos Provedores pelo Brasil
Fonte: o autor
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Além da logística, as aquisições centralizadas de colchões impõem grandes

dificuldades financeiras para as empresas de menor porte que queiram participar do

certame. Isso porque o valor final da aquisição é bastante alto e o prazo para que o

fornecedor receba o valor referente ao negócio é muito longo, já que o pagamento

só é realizado após o recebimento definitivo do produto, ou seja, após a D Abst

receber o TRD do OP. No QUADRO 19 estão os valores totais da aquisição do item

colchão em cada um dos pregões estudados.

Pregão 01/2015 Pregão 22/2018 Pregão 25/2020

Valor total 4.794.000,00 5.387.500,00 14.345.000,00

QUADRO 19 – Comparativo de valor total da aquisição de colchões por pregão
Fonte: o autor

Esse  valor  já  representa  um  fator  impeditivo  para  a  participação  de

microempresas e empresas de pequeno porte, pois, segundo a Lei Complementar

Nr 123, de 14 de dezembro de 2006:

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade

limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II –  no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais). (BRASIL, 2006).

Tal  fato  vai  de  encontro  à  própria  Lei  citada acima,  já  que nela  constam

algumas vantagens para microempresas e empresas de pequeno porte como forma

de dar a elas maior competitividade nas contratações públicas.

Art.  47.  Nas  contratações  públicas  da  administração  direta  e  indireta,
autárquica  e  fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,  deverá  ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento
econômico  e  social  no  âmbito  municipal  e  regional,  a  ampliação  da
eficiência  das  políticas  públicas  e  o  incentivo  à  inovação  tecnológica.
(BRASIL, 2006).
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Mesmo  para  empresas  maiores,  esse  método  de  aquisição  demanda  o

endividamento da empresa e/ou o comprometimento de seu caixa. Tais ações não

são  saudáveis  e  podem  acarretar  em  consequências  graves,  não  só  para  a

empresa,  mas  também para  a  Administração  Pública,  como  o  atraso  ou  o  não

cumprimento  do  contrato,  que  normalmente  resultam  em  longos  e  custosos

processos administrativos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Após  todas  as  informações  levantadas  no  Referencial  Teórico  e  os

argumentos  apresentados  na  Análise  e  Resultados,  tornou-se  possível  ter  uma

noção de como o Exército Brasileiro realiza a aquisição de colchões e quais são os

processos envolvidos até a chegada do item ao 15º Batalhão Logístico.

Observou-se que a aquisição centralizada demanda muito tempo para que o

produto chegue ao usuário  final.  Um fator  que contribui  para isso são as várias

etapas desenvolvidas ao longo da compra. Dentre elas, destacam-se a entrega por

parte do fornecedor dos colchões em todos os Órgãos Provedores espalhados pelo

Brasil  e  a  análise  laboratorial  do  item,  pois  são  etapas  que  demandam longos

prazos. Se somadas, o prazo de espera pode chegar a até 285 dias.

Além  disso,  o  formato  atual  de  aquisição  exige  a  ação  de  agentes

intermediários, como a Diretoria de Abastecimento e o Órgão Provedor que, no caso

dos  colchões  recebidos  pelo  15º  Batalhão  Logístico,  trata-se  do  5º  Batalhão  de

Suprimento. Isso burocratiza o processo e utiliza uma maior quantidade de recursos

humanos,  envolvidos  na  gestão  financeira  e  contratual,  na  manipulação  e  no

transporte do item.

Caso  a  aquisição  fosse  realizada  pelo  próprio  15º  B  Log,  o  processo  se

resumiria à realização do empenho e envio ao fornecedor e recebimento direto na

Organização Militar, sem a necessidade da divisão do recebimento em provisório e

definitivo. Não seria necessária ainda a realização da análise laboratorial,  já que

poderia ser exigido a etiqueta de conformidade com o respectivo registro no Sistema

Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, garantindo assim a aptidão do

produto junto ao INMETRO para ser comercializado. Essa etiqueta, inclusive, já é

exigida pela Especificação Técnica Nr 81/2020 – DAbst, de 8 de outubro de 2020.

Portanto, a aquisição diretamente pelo 15º B Log não ensejaria perda de qualidade

do colchão.

Em relação ao preço, existe um senso comum de que quanto maior for  a

quantidade adquirida, menor será o valor ofertado pelo vendedor. Dessa forma, ao

se observar a expressiva quantidade de colchões licitada pelo COLOG, tem-se a

impressão  de  que  valor  final  alcançado  será  bem  mais  vantajoso  para  a

Administração  Pública  do  que  se  fosse  realizado  um  certame  com  quantidade

menor. 
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Contudo, baseado nas informações levantadas por esse estudo, não foi isso

que  ocorreu.  No  mercado  é  possível  encontrar  preços  unitários  bem  próximos

daqueles previstos nos pregões do COLOG. Essas ofertas poderiam ser  usadas

como  valores  de  referência  para  a  realização  do  certame  descentralizado  e

provavelmente ficariam ainda melhores com a disputa entre os fornecedores na fase

de lances. 

Os  exemplos  presentes  no  estudo  corroboram  essa  ideia,  pois  foram

apresentados 3 pregões com quantidades de colchões expressivamente inferiores

às quantidades licitadas pelo COLOG e mesmo assim foram alcançados valores

mais baixos.

Do ponto de vista logístico, a compra descentralizada desoneraria o 5º B Sup

das atividades de recebimento, armazenamento e transporte dos colchões que, por

serem muito volumosos, causam transtornos àquele Órgão Provedor. Como foi visto,

o impacto causado pela aquisição da quantidade total  prevista  nos depósitos de

classe II é bastante grande e prejudica o armazenamento de outros itens.

O modelo centralizado de compra pode ainda ser visto como um empecilho à

ampla concorrência,  pois limita a participação de fornecedores com menor porte.

Isso impede que o potencial das compras públicas de fomentar o desenvolvimento

regional e estimular o crescimento de empresas de pequeno porte seja exercido.

Traçando  um  comparativo  entre  as  vantagens  e  desvantagens  de  cada

modelo de compra com os fatos  levantados,  é  possível  observar  que existe  um

agrande possibilidade de ganhos de eficiência  no  processo.  Por  outro lado,  não

foram observadas grandes desvantagens que justifiquem a manutenção do modelo

centralizado.

Portanto,  seria  interessante  que  os  agentes  envolvidos  no  processo

realizassem um estudo da cadeia de suprimentos como um todo para averiguar a

real necessidade da aquisição centralizada de cada item, não apenas do colchão. 

A diminuição de itens  licitados pelo  COLOG tornaria  o processo licitatório

mais célere e a fiscalização/execução dos contratos mais simples. Dessa forma, o

COLOG e a D Abst diminuiriam sua atuação na execução das compras e estariam

mais voltados à gestão dos recursos financeiros, o que é mais apropriado para o

nível organizacional em que se encontram.

Para o 5º B Sup, a diminuição do número de itens previstos na cadeia de

suprimento otimizaria  o trabalho logístico,  pois  os recursos humanos e materiais
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seriam empregados com maior efetividade e especialização.

Por fim, para o 15º B Log, a aquisição descentralizada não traria grandes

encargos administrativos, pois os itens poderiam ser acrescentados em pregões já

previstos  para o  exercício  financeiro  e  as padronizações realizadas pela D Abst

serviriam como base para a confecção do termo de referência.

Dessa forma, a aquisição de colchões diretamente pelo 15º B Log mostrou-se

uma  solução  eficiente  à  dificuldade  de  substituição  desse  item,  podendo  ser

realizada sem prejuízos financeiros à Administração Pública.
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