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RESUMO

Este trabalho aborda o setor de compras do 4º Batalhão de Polícia do Exército e busca
identificar os fatores que dificultam o seu funcionamento, comprometendo a disponibilidade dos
materiais necessários ao cumprimento das operações da OM. Tal abordagem se justifica devido
ao fato de, por diversas vezes, desde o início do corrente ano, ter  sido observado que vários
materiais faltavam para ser entregues aos militares que saiam para cumprir missões externas, bem
como  também  materiais  de  expediente  e/ou  para  o  cumprimento  de  simples  tarefas  de
manutenção das instalações dessa Organização Militar. Diante disto, o propósito deste estudo é
identificar quais são os fatores que têm contribuído para a ocorrência de falta de materiais no 4º
Batalhão  de  Polícia  do  Exército  e,  a  partir  deste  levantamento,  propor  ações  para  reduzir  o
problema. Esse propósito será alcançado por meio de uma pesquisa de campo realizada junto aos
militares  dessa  Organização  Militar  que  participam  do  seu  setor  de  compras  e  junto  aos
destinatários dos bens e serviços adquiridos. Os achados do estudo evidenciaram que alguns dos
militares que fazem parte do setor de compras têm deficiências no domínio da legislação aplicada
nas compras pela Administração Pública, que algumas seções não têm seus processos mapeados,
que ocorre grande rotatividade de pessoal e que são realizadas muitas formaturas e reuniões.
Além disto, foi possível identificar que alguns fornecedores atrasam a entrega de bens. Todos
estes fatores contribuem para a falta de materiais na Organização Militar analisada.  

Palavras-chave: Compras. Material. Processo 
 

1 INTRODUÇÃO

 Este trabalho aborda os fatores que dificultam o funcionamento do setor de compras do 4º

Batalhão de Polícia  do Exército  (4º BPE) e  provocam a falta  de materiais.  Especificamente,

considerou-se os aspectos relacionados à capacitação do pessoal, aos processos realizados pelo

setor de compras, a legislação pertinente ao processo de compras na administração pública, entre

outros. Ressalta-se que a escolha por abordar o problema a partir destes aspectos ocorreu em
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função das diversas especialidades dos militares que compõem o setor de compras da OM, onde a

maioria dessas recebe pouco conhecimento em administração durante sua formação; quando das

substituições, que ocorrem frequentemente, observa-se uma queda no rendimento e a legislação

parecer, muitas vezes, dificultar a efetividade do setor de compras no sentido desse prover os

materiais e serviços que a OM necessita. 

Tal  abordagem se justifica  devido ao fato de que essa falta  de materiais,  quando não

impede,  limita  a  execução  de  instruções,  operações  e  atividades  rotineiras  de  expediente  e

manutenção das instalações. A falta de materiais para cumprir as diversas atividades leva, muitas

vezes, alguns militares comprarem o que falta para prosseguir na missão ou não cumpri-la por

completo, o que, por reflexo, pode comprometer a motivação desses. 

Diante disto, o objetivo deste trabalho é identificar os fatores que têm contribuído para a

falta de materiais no 4º BPE, buscando verificar se a causa deste problema está na formação do

pessoal, nos processos realizados pelo setor de Compras, na legislação vigente, entre outros. Tudo

com  a  finalidade  de  auxiliar  essa  Organização  Militar  no  melhor  emprego  dos  recursos

financeiros recebidos e no atendimento das demandas por materiais. 

Este propósito será alcançado por meio de um estudo qualitativo, exploratório e baseado em

um estudo de campo. Para a coleta de dados, aplicou-se entrevistas junto aos militares que fazem

parte do setor de compras e aos militares das seções e subunidades que se utilizam os bens comprados

contratados pela OM. 

Espera-se que os resultados obtidos com a pesquisa auxiliem nos ajustes  e correções dos

processos  de  compras  realizados  pelo  4º  BPE,  particularmente  a  fim  de  cumprir  o  princípio

constitucional da eficiência, possibilitando o melhor emprego dos recursos financeiros a esta OM

destinados, o que possibilitará a essa cumprir suas missões em melhores condições.    

 
2 COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NO EXÉRCITO BRASILEIRO

A Administração Pública, na celebração de seus contratos para aquisições de bens e servi-

ços, não goza da mesma liberdade que dispõem as empresas privadas, estando impedidas, por for-

ça de lei, de escolher livremente seus fornecedores.

Vários são os institutos legais que balizam os procedimentos que a Administração Pública

deve seguir, sob pena de se tornarem nulos os contratos celebrados em desacordo com esses. 
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Esse regramento encontra-se previsto na Constituição Federal/88, na Lei nº 8.666/93, De-

creto nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e no Decreto nº

7.892 de 23 de janeiro de 2013.

A seguir, serão abordados esses institutos destacando os principais aspectos que estabele-

cem as normas que devem ser seguidas nos processos de aquisição de bens e serviços  pela Admi-

nistração Pública Federal.

 

2.1 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 

A  Constituição  Federal/88  (CF/88)  estabelece  em  seu  artigo  37  (caput)  que  “a

administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência.” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

O inciso XXI, do art. 37 da CF/88, estabelece que “ressalvados os casos especificados na

legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de

licitação pública [...]” (BRASIL, 1988). 

Em observância ao princípio da legalidade, fica então a Administração Pública proibida de

escolher  com  quem  contratar,  devendo  ter  esses  celebrados  somente  por  meio  de  processo

licitatório, salvo as exceções previstas legalmente. 

2.2 LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

A Lei nº 8.666/93, conhecida como Lei de Licitações e Contratos, foi criada com o fito de

regulamentar o processo licitatório previsto no inciso XXI, Art. 37, CF/88. Esse procedimento,

salvo as exceções previstas na mesma lei,  deve sempre ser realizado antes da celebração dos

contratos firmados pela Administração Pública e terceiros (BRASIL, 1993). 

Licitação, segundo  Carvalho Filho (2005, p.195-196) é “o procedimento administrativo

vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados

selecionam a melhor proposta entre as oferecidas por vários interessados”.  
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A Lei  nº  8.666/93  prevê  em  seu  art.  22  cinco  modalidades  de  licitação.  São  elas:

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A escolha da modalidade é definida

pelos limites do quadro abaixo:

Quadro 01- Modalidades de licitação

MODALIDADE
S

OBJETO PRÉ-REQUISITO PRAZOS VALORES

Concorrência
Obras, Serviços,

Compras e
Alienação.

Habilitação preliminar 30 dias

a) Obra/Sv Eng: acima de R$ 
1.500.000,00
b) Compras/Sv: acima de R$ 
650.000,00

Tomada de Preços
Obras, Serviços

e
Compras.

Cadastro 15 dias

a) Obra/Sv Eng: acima de R$ 
150.000,00 até R$ 1.500.000,00
b) Compras/Sv: acima de R$ 
80.000,00 até R$ 650.000

Convite
Obras, Serviços

e
Compras.

Convite ou cadastro 05 dias

a) Obra/Sv Eng: acima de R$ 
15.000,00 até R$ 150.000,00
b) Compras/Sv: acima de R$ 
8.000,00 até R$ 80.000,00

Concurso

Trabalho
técnico,

Científico ou
Artístico

------------------------ 45 dias -------------------------------

Leilão Alienação.
Avaliação prévia e, em

alguns casos,
autorização legislativa

15 dias
Bens móveis avaliados isolada 
ou globalmente em quantia não 
superior a R$ 650.000,00.

 Fonte: Carvalho Filho (2005, p. 220-225)

Além dessas cinco modalidades previstas na Lei das Licitações, tem ainda o pregão como

modalidade de licitação. Essa modalidade foi instituída pela Lei nº 10.520/02, para aquisição de

bens e serviços comuns, conforme previsto no art. 1º da citada lei.

O pregão, conforme previsto na Lei nº 10.520/02, pode ser realizado de modo presencial

ou eletrônico. O Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão eletrônico, traz em seu artigo

4º a obrigatoriedade do uso do pregão no âmbito federal, sendo preferencialmente na modalidade

eletrônica. 

O Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamenta o Sistema de Registro de Pre-

ços (SRP), previsto no art. 15 da Lei das Licitações. Conforme previsto no art. 3º desse decreto, o

SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;
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II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III  -  quando for  conveniente  a  aquisição de bens ou a  contratação  de serviços  para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administração. (BRASIL, 2013, p. 2).

Visto  a  legislação  que  norteia  as  compras  na  Administração  Pública,  a  seguir  será

apresentada a estrutura do setor de compras nas OM do Exército Brasileiro.

2.3  O  SETOR  DE  COMPRAS  NAS  ORGANIZAÇÕES  MILITARES  DO  EXÉRCITO

BRASILEIRO

O Setor de compras nas OM do  Exército Brasileiro é formado pelas seguintes seções:

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC); Setor de Material (Almoxarifado); Setor de

Aprovisionamento (Aprov) e Setor de Finanças (Tesouraria). Além desses, participam também o

Fiscal Administrativo e o Ordenador de Despesas. 

O Ordenador de Despesas (OD) é o título que recebe o comandante da OM quando esse

trata as atividades orçamentárias e financeiras, conforme previsto no parágrafo 2º, do art. 23 do

RAE. Quando no exercício da direção das atividades administrativas da OM, o comandante da

OM recebe a denominação de Agente Diretor (AD). A ele cabe a responsabilidade por todas as

atividades de administração patrimonial. (BRASIL, 1990).

O Fiscal Administrativo (Fisc Adm), conforme previsto no art. 30 do Regulamento de Ad-

ministração do Exército (RAE), é o assessor do comandante da OM “nos assuntos de administra-

ção patrimonial e do Ordenador de Despesas na administração orçamentária e, no que couber, nas

administrações financeira e patrimonial”. (BRASIL, 1990, p. 11).

Compete assim ao Fisc Adm da OM, a coordenação dos trabalhos de aquisição e controle

patrimonial da OM.

Na SALC são realizadas as seguintes atividades: preparação e execução dos processos

licitatórios  para  a  contratação  de  serviços  e  aquisição  de  material;  confecção  dos  contratos

celebrados entre  a OM e as empresas  prestadoras  de bens e  serviços;  empenho dos recursos

disponibilizados para a OM, de acordo com as partes requisitórias recebidas,  e, quando for o

caso,  registro  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  (SICAF)  de  sanção
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aplicada  ao  fornecedor  que  descumprir  os  termos  do contrato,  depois  de  realizado  o  devido

processo administrativo.

No  Almoxarifado  (Almox)  da  OM são  feitas  partes  requisitórias  de  bens  e  serviços,

recebimentos e conferência de todo o material adquirido e a verificação dos serviços contratados,

atestando  as  respectivas  notas  fiscais  recebidas  dos  fornecedores.  Nesta  seção,  são  ainda

realizados o armazenamento, controle e distribuição do material adquirido.

O Encarregado do Setor de material, conforme previsto no art. 35 do RAE, é “o responsá-

vel pela execução das atividades de aquisição, alienação de material e de contratação de obras e

serviços da Unidade Administrativa (UA), bem como pela administração do material, a seu cargo,

segundo a legislação em vigor”. (BRASIL, 1990, p. 13).

De modo semelhante ao Almox, o Aprov é responsável pela aquisição, alienação e contra-

tação dos serviços desse setor, conforme está no art. 37 do RAE que dispõe: “O Encarregado do

Setor de Aprovisionamento é o responsável pela execução das atividades de aquisição, alienação

de material e de contratação de serviços do setor, bem como pela administração de todo o materi-

al sob sua responsabilidade”. (BRASIL, 1990, p. 14).

Os setores de material e aprovisionamento realizam os processos de aquisição e recebi-

mento de materiais. Esses não realizam as atividades de liquidação e pagamento. 

Por fim, o Setor de Finanças executa a parte final do processo de compras, que é a liqui-

dação e o pagamento aos respectivos fornecedores de bens e serviços. Conforme o art. 34 do

RAE, o Encarregado do Setor de Finanças “é o responsável pela execução das atividades contá-

beis e financeiras na UA, de acordo com os preceitos deste regulamento e na forma das instruções

específicas em vigor”. (BRASIL, 1990, p. 12).

A seguir, será apresentada a gestão implementada pelo Exército Brasileiro, a fim de me-

lhor cumprir suas missões com eficiência, eficácia e efetividade.

2.4 A GESTÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

A revolução tecnológica e administrativa globalmente vivida nos últimos anos exigiu das

organizações  a  adoção  de  nova  postura  frente  aos  fatos.  Diante  desse  cenário,  o  Exército

Brasileiro implementou o Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro (PEG-EB),

por meio da Portaria nº 348, de 1º de julho de 2003. 
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Conforme definição contida na referida portaria, o Programa de Excelência Gerencial do

Exército Brasileiro é:

uma ferramenta que visa a melhorar a operacionalidade do Exército, para que atenda
nas melhores condições aos anseios de defesa e segurança da sociedade brasileira, tendo
por base a capacitação dos recursos humanos e caracterizada por ações voltadas para a
otimização dos processos,  o gerenciamento de projetos e o permanente estímulo para
motivação de todos os integrantes da Força. (EXÉRCITO, 2003, p. 12).

Os termos gestão e gerência, para fins do PEG-EB, são considerados na Portaria nº 348

(EXÉRCITO, 2003) como sinônimos, e registra que “gestão é o ato de gerir e gerência é o ato ou

efeito de gerir”.

A Portaria nº 348 (EXÉRCITO, 2003) prevê que os processos devem ser otimizados “me-

diante identificação e análise, simplificação, solução de problemas (utilizando ferramentas afins)

e aperfeiçoamento dos processos”. Para aperfeiçoar os processos apresenta a seguinte metodolo-

gia:

1ª fase - análise do processo para melhor identificá-lo (“mapeamento”);
2ª fase - simplificação do processo, eliminando ações que nada acrescentam;
3ª fase - aplicação da Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP), que tem
o objetivo de resolver de forma simples os problemas já identificados no processo; e
4ª fase - aplicação do PDCA (Plan-Do-Check-Act), ou seja, encontrar e analisar as cau-
sas dos problemas e planejar a sua eliminação (Plan); implementar as ações planejadas
(Do); verificar e avaliar os resultados obtidos (Check); e efetuar, se for o caso, as mu-
danças no processo (Act). (EXÉRCITO, 2003, p. 21).

 

Em 2008 foi criado pela Assessoria Especial do Gabinete do Comandante do Exército, o

Sistema de Excelência na Organização Militar (SE-OM).

O SE-OM tem por finalidade a implantação nas Organizações Militares (OM) de nível
Batalhão, Regimento, Grupo, Companhia, Esquadrão e Bateria  das Ferramentas de
Gestão integradas aos processos da OM, as demais OM poderão utilizar. 
Entende-se que, com a utilização de uma cartilha e um sistema de ajuda simples e ade-
quado ao nível OM, esta poderá utilizar a base conceitual do SE-EB e as Ferramentas do
SISPEG-WEB.
Com o SE-OM, busca-se a Melhoria Contínua dos Processos Finalísticos e de Apoio das
OM sempre com o foco na operacionalidade. Sendo assim, o resultado final da utilização
do “SE-OM” moderniza a gestão e deverá refletir no aumento da operacionalidade da
OM, focada em sua missão institucional. (EXÉRCITO, 2008, p. 4).
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A cartilha SE-OM estabelece que todas as OM devem mapear os processos realizados por

essas com a ficha do processo; descrição das ações; fluxograma do processo (por função); plano

de ação (planilha 5W2H) e  documentos julgados necessários. (EXÉRCITO, 2008, p. 91).

Posto isto,  a  seguir  é apresentada os elementos  do  Regulamento  de Administração do

Exército, que regem a administração no Exército Brasileiro.

2.5 A ADMINISTRAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

No âmbito do Exército Brasileiro, os atos e fatos administrativos são regidos pelo Regula-

mento de Administração do Exército (RAE), conforme está previsto seu art. 1º. Esse regulamento

foi aprovado pelo Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990.

Segundo o referido decreto, a Administração do Exército deve seguir todos os dispositivos

legais que regem a Administração Federal, conforme está previsto em seu art. 3º que dispõe: “A

Administração do Exército é parte integrante da Administração Federal e a ela se subordina se-

gundo normas legais”. (BRASIL, 1990, p.6).

Essa previsão de subordinação da Administração do Exército a Administração Federal é

reforçada no art. 5º do mesmo decreto ao prevê que “As atividades administrativas do Ministério

do Exército obedecerão aos mesmos princípios previstos em lei para a Administração Federal e,

ainda, a outros princípios particulares necessários ao atendimento de suas peculiaridades”. 

Conforme está previsto no art. 9º do RAE, Organização Militar (OM) “é toda organização

do Exército que possua denominação oficial e Quadro de Organização (QO) ao Quadro de Lota-

ção de Pessoal Militar  (QLPM), com respectivo Quadro de Distribuição de Efetivos (QDE)”.

(BRASIL, 1990, p.6).

Ainda em conformidade com o RAE, art. 20, Órgão Provedor é o “órgão incumbido da

execução  das  atividades  de  suprimento,  manutenção  e  controle  de  materiais  de  interesse  do

Exército” (BRASIL, 1990, p.5).

Por fim, conforme dispõe o art. 56 do RAE, “Dá-se a denominação de suprimento a todos

os recursos materiais necessários à vida de uma OM. Entende-se, também, como suprimento, o

ato ou efeito, de fornecer tais recursos” (BRASIL, 1990, p.20).

2.6 A CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
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Para  que  determinada  atividade  seja  bem  realizada,  além  dos  meios  necessários  e

processos bem definidos, mister se faz que se tenha uma boa preparação técnica dos recursos

humanos empregados. 

No Exército Brasileiro, no que tange à capacitação voltada às atividades administrativas,

ainda  é  bastante  limitada  nos  cursos  de  formação  e  aperfeiçoamento.  Essa  constatação  foi

verificada  em  recente  trabalho  de  pesquisa  realizado  pelo  Tenente  Coronel  Rodrigo  Otávio

Fagundes, durante o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado Maior, no ano de 2015. Esse

trabalho,  segundo  Fagundes  (2015,  p.1)  teve  por  objetivo  “mensurar  a  adequabilidade  do

conteúdo programático da matéria de Administração Pública existente na grade curricular dos

cursos de formação e aperfeiçoamento dos oficiais do Exército [...].”

O mesmo autor conclui que:

[...]  resta  comprovado que os  conteúdos  programáticos  da matéria  de Administração
Pública existente na grade curricular dos cursos de formação da Academia Militar das
Agulhas Negras e de aperfeiçoamento da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais não
têm  complementaridade.  A análise  dos  PLADIS  dos  referidos  Estabelecimentos  de
Ensino que o conteúdo de Administração Pública está restrito ao curso de graduação,
com carga horária reduzida. Durante o aperfeiçoamento, o oficial do Exército Brasileiro
não adquire mais qualquer conhecimento a respeito de Administração Pública, vez que a
carga  horária  é  restrita  a  aspectos  específicos  da  Administração  Militar  interna.
(FAGUNDES, 2015, p.15).

Do  acima  exposto,  cabe  registrar  que,  o  oficial  e/ou  o  sargento  com  o  adequado

conhecimento  em  administração  pública,  terá  melhores  condições  de,  no  exercício  de  suas

funções, propiciar meios para o aumento de sua operacionalidade visando o cumprimento de suas

missões com significativa eficiência. 

Posto isto, a seguir será apresentada a qualificação da pesquisa realizada.

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Para atingir o objetivo proposto de identificar os fatores que dificultam os processos de

compras  ocasionando  falta  de  materiais  no  4º  BPE,  optou-se  uma  pesquisa  bibliográfica,

documental, qualitativa, exploratória e baseada em pesquisa de campo. Estas escolhas se deram

pelas seguintes razões:
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Quanto à natureza foi uma pesquisa aplicada, pois a pesquisa buscou encontrar a solução

para um problema local  vivido,  qual  seja,  a  ocorrência  de  falta  de bens  ou atrasos  em suas

entregas no 4º BPE.

Em relação à abordagem, foi realizada uma pesquisa qualitativa,  pois estive envolvido

entre  os  responsáveis  pelos  processos  que  resultam  no  problema  em  estudo.  A  pesquisa

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da

compreensão  de  um  grupo  ou  organização.  Buscou-se  explicar  o  porquê  da  ocorrência  do

problema tratado.

Por sua vez, quanto aos objetivos foi uma pesquisa explicativa, pois se buscou identificar

os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência do problema em estudo.

Por fim, por meio de coleta em campo de dados presumivelmente relevantes, buscou-se

observar os fatos que ocorrem espontaneamente. Levantou-se, também, por meio de entrevista,

com perguntas  abertas,  dirigidos  a  12  (doze)  membros  do  setor  de  compras  da  OM e a  15

(quinze)  membros  das  subunidades  e  seções  que  utilizam  os  bens  e  serviços  adquiridos  no

Batalhão, buscou-se levantar os fatores que contribuíam para a falta  de materiais  no 4º PBE.

Ressalta-se que as entrevistas foram respondidas no período de 2 de agosto a 22 de setembro de

2017. 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1 O 4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO (4º BPE)

O 4º  Batalhão  de Polícia  do  Exército  (4º  BPE)  é  uma Organização  Militar  (OM) do

Exército Brasileiro (EB), e está situado na cidade do Recife-PE, junto a BR 232, no Km 6.

Além da missão geral comum a todas as OM das Forças Armadas, prevista no Art. 142 da

CF/88,  o  4º  BPE ainda  possui  as  seguintes  missões:  realizar  ações  de  Polícia  do  Exército,

prevenindo e reprimindo crimes militares e atos de indisciplina em áreas militares ou fora delas,

neste caso quando praticados por pessoal militar, em proveito da Força Terrestre; realizar perícia

criminal e investigação policial militar; formar o contingente de reservistas; conduzir a primeira

fase  de  formação  dos  sargentos  de  carreira  do  Exército  Brasileiro;  conduzir  cursos  de
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especialização  e  estágios  nas  áreas  de  interesse  da  Polícia  do  Exército  e  ser  empregado  em

operações de manutenção da paz (BRASIL, 2017, p. 5-6).

O 4º BPE é uma OM que, quanto ao seu emprego operacional, possui características que a

distingue das demais, no âmbito do Comando Militar do Nordeste (CMNE). Essa peculiaridade

influi  em sua  organização,  efetivos  e  meios  necessários  ao  cumprimento  de  suas  diversas  e

variadas missões. 

Conforme previsto no Quadro de Cargos Previstos (QCP), atualmente, o 4º BPE conta

com um efetivo total de 750 militares, mais 100 alunos do Curso de Formação de Sargentos/1ª

fase, que funciona nessa OM. Tem a previsão de receber a partir de janeiro de 2018 o efetivo de

mais  uma  Companhia  de  Polícia  do  Exército,  devido  ao  Projeto  Estratégico  do  EB  com  a

extinção da 2ª Companhia de Guardas, também sediada em Recife-PE. Com isso, terá seu efetivo

aumentado em mais 129 homens.

Atualmente  o  4º  BPE está  assim  organizado:  um Estado-Maior;  Uma Companhia  de

Comando e Serviços, Uma Companhia de Escolta e Guardas, duas Companhias de Polícia do

Exército,  além  de  uma  Subunidade  Escolar  responsável  pela  formação  básica  do  Curso  de

Formação de Sargentos de carreira. 

Por fim, cabe destacar que, além dos materiais para atender as demandas de todo o efetivo

da OM, em suas diversas necessidades no dia a dia, o Btl tem uma grande quantidade de meios

que  precisa  mantê-los  com  peças  e  serviços.  São  106  Viaturas,  entre  operacionais  e

administrativas, além de 27 motos (sendo 14 Harley Davidson, 6 Yamaha XT e 7 Honda XRE)

para  realização  das  diversas  escoltas.  Todo  esse  volume  e  variedade  de  meios  exigem uma

variedade  e  quantidade  de  bens  e  serviços  para  deixá-los  sempre  em  condições  de  pronto

emprego.

4.2 COMPRAS REALIZADAS NO 4º BPE

Para aquisição dos bens e serviços que são necessários à manutenção das operações do 4º

BPE e que não podem ser fornecidos diretamente pelos Órgãos Provedores, a OM celebra contra-

tos administrativos para adquiri-los por meio do seu setor de compras.

Na Guarnição Militar do Recife, onde se encontra o 4º BPE, existem 22 Organizações

Militares. A fim de racionalizar tempo e efetivo, as OM não realizam, individualmente, todas as
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licitações necessárias para atender suas demandas. As OM recebem algumas licitações que lhe

distribuídas para realizar o processo para toda a Guarnição Militar. As demais OM figuram como

participantes dos processos realizados. Existe um grupo que coordena esses trabalhos, o Grupo de

Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC). Esse grupo faz parte do

Comando da 7ª Região Militar. 

Nesse  contexto,  na  distribuição  da  responsabilidade  por  conduzir  os  processos  dos

certames coordenados pelo GCALC, cabe ao 4º BPE realizar dois pregões (um para aquisição de

material de uso veterinário e o outro para material de instrução, segurança e proteção). 

Posto isto, a seguir são apresentados os fatores que dificultam o funcionamento do setor

de compras da OM estudada.

4.3 FATORES QUE DIFICULTAM O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO 4º

BPE

4.3.1 A Capacitação do Pessoal

Em relação ao preparo do pessoal para a realização das atividades do setor de Compras do

4º BPE, foi possível identificar que o setor conta, somente, com o chefe do Setor Financeiro e o

chefe da SALC que tiveram instruções específicas, voltadas para os trabalhos administrativos,

durante sua formação. Eles são da especialidade do Serviço de Intendência. Além da capacitação

durante a formação, fizeram outras especializações por meio de estágios e cursos por meio do

Ensino a  Distância  através  do sítio  da Escola Nacional  de Administração Pública  (ENAP) e

outros.  Os  demais  (Fisc  Adm,  Almox e  Aprov),  e  seus  auxiliares,  têm pouco  conhecimento

adquirido durante a formação e/ou aperfeiçoamento. 

Na formação dos Oficiais e Sargentos, que não os da especialidade de Intendência, muito

pouco é ministrado sobre administração. A formação para as especialidades como Infantaria, que

é a especialidade predominante do 4º BPE, é direcionada para a parte operacional. Daí, com o

avançar da carreira, o militar é designado para desempenhar uma função administrativa, mas sem

a prévia preparação programada. Diante disto, o conhecimento necessário para desempenhar tais

funções é alcançado por meio de leitura da legislação, conversas com militares mais antigos e que
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já  passaram  pela  função,  além  de  cursos,  estágios  e  palestras,  quando  disponíveis  e  sendo

possível realizá-los.  

Essa constatação foi ratificada por meio das respostas em depoimentos dos respondentes

dos questionários. Quando perguntado se tinham conhecimento sobre a legislação aplicada nas

compras na Administração Federal e no EB, obtiveram-se as respostas:

- “Em parte. Ao assumir a função não tive nenhum militar para me passar os encargos,
legislação e a rotina da realização de compras na Administração Pública, aprendi tudo
sozinho.” (Respondente Almox1)
- “Tenho um breve conhecimento a respeito da legislação, mas que não é suficiente, por
isso tenho na minha equipe um militar preparado, e que entende da legislação e é quem
realiza  todas  as  compras  necessárias  ao  setor  de  aprovisionamento.”  (Respondente
Aprov)
-  “Sim.  Orientações  aos  agentes  da  Administração  elaborado  pela  Secretaria  de
Economia  e  Finanças  do Exército  (SEF),  Portaria  18 da  SEF,  Macrofunções  SIAFI,
Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, Manual Nr 8 do CPEx e Boletins
Administrativos  das  Inspetorias  de  Contabilidade  do  Exército.”  (Respondente
Tesouraria)

Os depoimentos acima atestam que os militares que trabalham no setor de compras do 4º

BPE, e que não são da especialidade do Serviço de Intendência, isto é, que têm suas formações

em especialidades combatentes, necessitam de aprimoramento no que tange a capacitação em

administração, a fim de que possam cumprir sua atribuições com maior eficiência.

4.3.2 A legislação aplicada nas compras na Administração Pública 

Vasto é o universo de institutos  que regulam as aquisições  na Administração Pública.

Conhecê-los bem é fundamental para um bom desempenho do profissional que labuta no setor de

compras  de  determinada  organização.  Dentre  todo  esse  cabedal  normativo,  destaca-se  a  Lei

8.666/93, a chamada Lei das Licitações. 

Alguns  militares  do  setor  de  compras  acreditam  que  alguns  de  seus  instrumentos

atrapalham o perfeito funcionamento das compras na esfera pública, como algumas sanções nela

previstas, conforme os depoimentos a seguir:

- “O principal obstáculo é o processo como um todo, que às vezes demora muito tempo
para ser  concluído, e  as  empresas  que às  vezes  não estão regulamentadas  e  acabam
ficando impedidas de fornecer os materiais que o setor necessita.” (Respondente Aprov)
- “a maioria das empresas que deixam de entregar determinado material e são impedidas
de licitar, mudam seu nome fantasia ou declaram falência.” (Respondente Tesouraria)
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-“as  sanções  aplicadas  às  vezes  são  muito  brandas,  e  por  este  motivo  as  empresas
acabam se acomodando e deixando de cumprir os prazos.” (Respondente Aprov)

Pelos depoimentos dos respondentes do setor de compras acima, conclui-se que, a fim de

fazer com que os fornecedores honrem com seus compromissos assumidos com a Administração

Pública,  sanções  mais  fortes  devem ser  previstas  e  aplicadas  para  aqueles  que  deixarem de

entregar os materiais adquiridos e os serviços contratados dentro do prazo estipulado no contrato.

4.3.3 Os processos para a realização das aquisições no 4º BPE

Em análise  dos  pregões  existentes  foi  constatada  que  parte  dos  materiais  que  a  OM

precisa não estavam previstos. Neste sentido, foi possível verificar que isso se deu por falha no

levantamento dos materiais e suas quantidades necessárias para o período de 01 (um) ano.  Cabe

destacar que isto impossibilita, conforme a legislação vigente, a aquisição de materiais.

Além  disso,  constatou-se  que  algumas  seções  do  setor  de  compras  não  tinham  seus

processos  mapeados,  ou  esses  existiam,  mas  estavam  desatualizados,  conforme  relatado  nos

depoimentos abaixo:

-“Há uma falta de comprometimento dos responsáveis legais em cumprir a legislação ou
buscar conhecimento de como fazer. Licitar é extremamente complicado, porém a parte
inicial de dizer o que se necessita não é, e cada vez mais deixa de ser difícil. Falta, ainda,
delegar e cobrar do interessado seu interesse.” (Respondente SALC)
- “A dificuldade  está  no fiel  cumprimento de uma empresa que venceu  determinada
licitação em entregar o produto nas especificações e no preço estabelecido no pregão que
ela venceu. Falta de pregão de materiais específicos.” (Respondente Tesouraria)
-“Sim, tenho os processos da minha seção mapeados.” (Respondente SALC)
- “Após assumir esta função, observei que não existia um mapeamento dos processos
realizados, desde então estão sendo montados esses processos de mapeamento, para que
os mesmos sejam utilizados como base mais a frente.” (Respondente Aprov)

Constatou-se  que  somente  as  seções  chefiadas  por  Oficiais  Intendentes  tinham  seus

processos mapeados. O planejamento deficiente, conjugado com a falta de processos mapeados,

dificulta sobremaneira que o setor de compras consiga cumprir sua função de prever e prover,

oportunamente, os materiais e serviços que a OM necessita.

4.3.4 Outros Fatores
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O 4º BPE é uma OM que recebe muitas visitas de autoridades. A ocorrência de diversas

formaturas e treinamentos para essas, além das reuniões e serviços externos ao 4º BPE, retiram

com  frequência  os  militares  do  setor  de  compras  de  suas  tarefas,  o  que  compromete

significativamente  o  desempenho  desses  profissionais  no  processamento  das  aquisições  para

atender as demandas da OM.   

Outro fator que dificulta o trabalho do setor de compras são os meios disponíveis que,

devido  ao  tempo  de  uso,  já  não  apresentam  o  rendimento  satisfatório.  Os  computadores

encontram-se obsoletos e ocorrem panes com relativa frequência.

Além disso, ocorre com frequência rodízio de funções, de modo que o militar não tem

tempo suficiente para aprender e aplicar o conhecimento necessário da função. 

Essas constatações foram evidenciadas em vários depoimentos como:

- “Ter que participar de todas as formaturas, treinamentos e reuniões que acontecem com
muita frequência prejudicam por demais o rendimento da seção” (Respondente Almox1)
- “Os computadores existentes não atendem mais a expectativa, pois estão obsoletos e
desatualizados  e  por  diversas  vezes  ficamos  mais  de  uma  semana  aguardando  a
avaliação  pela  seção  de  informática  e  a  possibilidade  do  conserto.”  (Respondente
Almox2)
- “Assumi a função há 02 (dois) meses e ainda estou aprendendo e dúvidas tiro com o
militar que me passou e com o chefe da seção.” (Respondente Almox 2)

Pode-se assim atestar que, para que os componentes do setor de compras possam cumprir

com eficiência suas funções, necessitam de tempo e meios adequados disponíveis, conjugados ao

conhecimento técnico.

Do  acima  exposto,  constata-se  que  os  principais  fatores  que  dificultam  o  correto

funcionamento do setor de compras do 4º BPE e contribuem para a falta de materiais são: 

a. falta de conhecimento técnico por parte de alguns dos envolvidos nos processos de compras;

b. falta de planejamento antecipado, por parte da SALC e das demais seções da OM;

c. falta de detalhamento dos materiais a serem adquiridos e dos serviços a serem contratados por

parte das seções interessadas, o que pode ocasionar compras e contratações com material e/ou

serviços de qualidades inferiores ou até mesmo incorretos;

d. ocorrência de grande rotatividade dos militares nas funções na OM;

e. elevado número de formaturas, reuniões, serviços e missões externas que retiram os militares

envolvidos nos processos de compras de suas funções, causando  prejuízos, seja pela execução
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das compras propriamente ditas, seja por tomar o tempo que se poderia estar no estudo, a fim de

melhor cumprir as funções;

f.  o  material  de  informática  disponível  já  não  atende  em  boas  condições  as  necessidades

(obsoletos); e

g. muitas vezes ocorrem atrasos nas entregas de diversos bens adquiridos, e as sanções aplicadas

não produzem o efeito esperado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  estudo  teve  por  finalidade  levantar  os  fatores  que  dificultam  o  correto

funcionamento do setor de compras do 4º BPE e que tem acarretado na falta de materiais. Além

disto, buscou-se propor ações para minimizar a ocorrências do problema. 

Com base no estudo realizado, foi possível constatar que as dificuldades encontradas pelo

setor de compras do 4º BPE deve-se a uma soma de fatores como: falta de capacitação técnica

adequada  por parte de alguns dos militares  que compõem esse setor; grande rotatividade do

pessoal e inexistência de todos os processos mapeados; elevado número de missões, formaturas e

reuniões que tiram os envolvidos nas compras de suas seções; planejamento deficiente quando da

elaboração do processo licitatório.

Também, ficou evidenciado que as sanções aplicadas no SICAF ao fornecedor por não

entregar o material,  ou fazê-lo com atraso, não produzem o efeito esperado. Muitas empresas

arriscam e, quando ficam impedidas, declaram falência e criam outra, com outra razão social, e

continuam participando das licitações. 

No  que  tange  a  capacitação  técnica,  constatou-se  que  somente  os  militares  que  têm

formação  na  área  administrativa  (Serviço  de  Intendência)  dominavam  a  legislação  e  tinham

mapeados os processos de sua seção. Os demais (de Infantaria), devido a pouca carga horária em

suas formações, apresentam pouco conhecimento nessa área. 

Do exposto, a fim de minimizar o problema da falta de materiais no 4º BPE, chega-se as 

seguintes propostas:

a. Quanto à deficiência de capacitação técnica, deve-se buscar a capacitação de todos que

fazem parte do setor de compras da OM, por meio de cursos e/ou estágios disponíveis no site da
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ENAP ou noutra  organização que promova instruções  voltadas  para a  administração pública.

Deve-se criar as condições necessárias para o melhor aproveitamento (durante o expediente); 

b. Concluir o mapeamento dos processos das seções do setor de compras do Btl. Aplicar a

gestão de riscos nesses processos;

c. Evitar a rotatividade frequente dos militares que compõem o setor de compras da OM, a

fim de o militar, após capacitado e se valendo da sua experiências obtida, ser bem aproveitado e

apresentar um melhor rendimento;

d. Dentro do possível, os membros do setor de compras devem  participar de somente uma

formatura geral semanal, e evitar que sejam escalados para serviços externos à OM; e

e.  Quanto à deficiência  no planejamento,  torna-se necessário priorizar  os trabalhos do

setor de compras, determinando a quem deve participar dos diversos processos (levantamento de

necessidades, pesquisa de preços, etc) o faça com presteza e meticulosidade. Além dos militares

do setor  de compras,  devem ser  engajados os  Comandantes  de Subunidades  e  os  Chefes  de

Seções nesse processo.

Por  fim,  cabe  destacar  que  todos  os  integrantes  do  4º  BPE  precisam  reconhecer  a

importância do setor de compras do Btl, bem como se comprometer em oportunamente prestar-

lhe as informações solicitadas, uma vez que a logística da OM depende de seu trabalho correto e

tempestivo, para que não falte o material a todos que dele necessitam.

Esse estudo demanda um maior aprofundamento na área de gestão, onde se possa melhor

estudar os fatores levantados e se elabore planos de ação, estabeleça as metas e as ferramentas

mais adequadas para alcançar a excelência no setor de compras do 4º BPE.

ABSTRACT

This work deals with the purchasing sector of the Army's 4th Army Battalion and seeks to
identify  the  factors  that  hinder  its  operation,  compromising  the  availability  of  the  materials
necessary to comply with OM operations. Such an approach is justified by the fact that several
times since the beginning of this year it has been observed that several materials were missing to
be delivered to the military leaving for external missions, as well as expedient materials and / or
maintenance of the facilities of this Military Organization. Therefore, the purpose of this study is
to identify the factors that have contributed to the occurrence of lack of materials in the 4th Army
Police Battalion and, based on this survey, propose actions to reduce the problem. This purpose
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will be achieved through a field survey carried out with the military of this Military Organization
that  participate  in  its  purchasing  sector  and  with  the  recipients  of  the  goods  and  services
purchased.  The  findings  of  the  study  showed  that  some of  the  military  that  are  part  of  the
purchasing sector  have deficiencies  in  the  field  of  legislation  applied  in  procurement  by the
Public Administration,  that some sections do not have their processes mapped, that there is a
great turnover of personnel and that many graduations are made and meetings. In addition, it was
possible to identify that some suppliers delay the delivery of goods and services. All these factors
contribute to the lack of materials in the Military Organization analyzed.

Keywords: Shopping. Material. Process
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01. O Sr tem conhecimento da legislação aplicada nas compras pela Administração Pública? Caso
positivo, cite-as.

02. Como o Sr adquiriu os conhecimentos necessários para realizar compras na Administração
Pública?

03. Como são realizadas as licitações na OM?

04. O 4º BPE tem licitações para comprar todos os possíveis materiais que as subunidades e
seções precisam? Caso negativo, por que não tem? Por que não realiza?

05  O Sr  tem  conhecimento  de  todas  as  necessidades  de  matérias  e  serviços  da  OM? Caso
positivo, como o Sr obteve? Caso negativo, como faz para licitar e atender as demandas da OM?

06. As empresas vencedoras das licitações e que recebem empenhos, realizam a entrega dos bens
dentro do prazo?

07. Antes de fazer um empenho para determinada empresa, que cuidados o Sr toma a fim de
evitar o não recebimento do material e o possível comprometimento do cumprimento das missões
da OM?

08.  Créditos da OM costumam ser recolhidos por não empenhar? Caso positivo, por que não são
empenhados os recursos?

09. Quais os principais obstáculos que o Sr encontra nas suas funções, dentro do setor de compras
da OM, para o alcance da efetividade de seus processos?

10. O Sr considera eficientes as sanções aplicadas aos fornecedores/empresas que não cumprem
com  as  suas  obrigações  (como  por  exemplo,  deixar  de  entregar  o  material  ou  entregá-lo
atrasado)? Por que?

PERGUNTAS DIRIGIDAS AO CHEFE DO ALMOXARIFADO, CHEFE DO
APROVISIONAMENTO E SEUS AUXILIARES

01. O Sr tem conhecimento da legislação aplicada nas compras pela Administração Pública? Caso
positivo, cite-as.
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02. Como o Sr adquiriu os conhecimentos necessários para realizar compras na Administração
Pública?

03.  Como o  Sr  realiza  o levantamento  das  necessidades  da  OM a fim de  adotar  as  devidas
providências para suprir a demanda das subunidades e seções?

04.  O  Almox  do  4º  BPE  tem  licitações  para  comprar  todos  os  possíveis  materiais  que  as
subunidades e seções precisam? Caso negativo, por que não tem? Por que não realiza?

05. As empresas vencedoras das licitações e que recebem empenhos, realizam a entrega dos bens
dentro do prazo?

06. Antes de preparar a requisição de empenho para uma determinada empresa, que cuidados o Sr
toma  a  fim  de  evitar  o  não  recebimento  do  material  e  o  possível  comprometimento  do
cumprimento das missões da OM?

07.  Créditos da OM costumam ser recolhidos por não empenhar? Caso positivo, por que não são
empenhados os recursos?

08. Quais os principais obstáculos que o Sr encontra nas suas funções, dentro do setor de compras
da OM, para o alcance da efetividade de seus processos?

09. O Sr considera eficientes as sanções aplicadas aos fornecedores/empresas que não cumprem
com  as  suas  obrigações  (como  por  exemplo,  deixar  de  entregar  o  material  ou  entregá-lo
atrasado)? Por que?

PERGUNTAS DIRIGIDAS AO ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO
(TESOUREIRO) E AUXILIARES
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01. O Sr tem conhecimento da legislação aplicada nas compras pela Administração Pública? Caso
positivo, cite-as.

02. Como o Sr adquiriu os conhecimentos necessários para realizar compras na Administração
Pública?

03. Como são realizados os pagamentos das compras realizadas pela OM?

04. O Sr encontra  dificuldades  no cumprimento  de suas atribuições?  Caso positivo,  quais os
principais obstáculos que o Sr encontra, dentro do setor de compras da OM, para  o alcance da
efetividade de seus processos?

05. O Sr considera eficientes as sanções aplicadas aos fornecedores/empresas que não cumprem
com  as  suas  obrigações  (como  por  exemplo,  deixar  de  entregar  o  material  ou  entregá-lo
atrasado)? Por que?

PERGUNTAS DIRIGIDAS ÀS SUBUNIDADES E SEÇÕES 
(Comandantes e encarregados de material das subunidades e chefes das seções)
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01. O Sr tem seus pedidos de materiais e serviços plenamente atendidos? Caso negativo, qual o
motivo do não atendimento?  

02. Caso na pergunta anterior a resposta do Sr tenha sido negativa, em que medida esse material
não fornecido comprometeu ou compromete o cumprimento de sua atividade? 

03. Existe algum material de uso comum (tipo material de expediente, faxina) que deixe de ser
recebido com frequência? Caso positivo, que materiais? 

04. Existe algum material de que o Sr pediu e não recebeu há mais de um mês? Caso positivo, 
que material (is)? 

05. O Sr necessita de algum material especial para o cumprimento de suas atividades/missões?
Caso positivo, que material (is)?

06. Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva, o Sr informou antecipadamente a SALC e
ao Almox, para que se providenciasse a licitação para compra do referido bem?
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