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MELHORIAS NO GERENCIMANENTO DE ESTOQUE DO SETOR DE MATERIAL
VISANDO À OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA SEÇÃO DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO
BRASILEIRO

Rômulo Marques Correia*

Anderson Eduardo e Souza Reis**

RESUMO
Este trabalho abordará a proposição de melhorias no gerenciamento de estoques visando otimizar
os  processos de aquisições no âmbito  do Exército  Brasileiro.  Para isso,  serão identificados os
responsáveis  por  gerir  o  material  adquirido  pelas  Organizações Militares  (OM),  como ocorre  o
processo para a aquisição desses materiais ou a contratação de serviços por uma Organização
Militar e serão relatadas algumas deficiências que ocorrem nesses processos, de forma a propor
medidas que visem a uma maior integração entre as seções/subunidades requisitantes de material
ou serviço e o setor de material de uma OM. De modo a embasar o estudo das causas do problema
desse estudo, foi  realizada uma revisão da literatura buscando as normas que amparassem as
aquisições das Organizações Militares na atualidade. Além disso, foram buscadas publicações, que
prezassem pela sua credibilidade, a respeito do tema com o intuito de reunir subsídios essenciais
para a discussão e elucidação dos objetivos propostos nesse estudo. Fruto disso, espera-se ao final
desse trabalho obter sugestões para uma gestão mais adequada dos estoques, de forma a otimizar
os processos de aquisição nas OM do Exército Brasileiro.

Palavras-chave: Pedido de material. Aquisição. Planejamento. Integração. 

RESUMEN
Este  trabajo  abordará  la  propuesta  de  mejoras  en  el  manejo  de  estoques  para  optimizar  los
procesos de adquisiciones en el  ámbito del  Ejército Brasileño. Para eso, serán identificados los
responsables de la gestión del material adquirido por las Organizaciones Militares (OM), como es el
proceso para la adquisición de estos materiales o la contratación de servicios de una organización
militar  y  será  informado algunas deficiencias  que  se  producen  en  estos  procesos,  de  forma  a
proponer  medidas  destinadas  a  una  mayor  integración  entre  las  secciones  /  subunidades
solicitantes de material o servicio y el sector de material de una OM. De modo a basar el estudio de
las causas del problema de ese estudio, se realizó una revisión de la literatura buscando las normas
que amparasen las adquisiciones de las Organizaciones Militares en la actualidad. Además, fueron
buscadas publicaciones, que apreciasen su credibilidad, respecto al tema con el propósito de reunir
subsidios esenciales para la discusión y elucidación de los objetivos propuestos en ese estudio.
Fruto de ello, se espera al final de ese trabajo obtener sugerencias para una gestión más adecuada
de los estoques, para optimizar los procesos de adquisición en las OM del Ejército Brasileño.

Palabras clave: Solicitud de material. Adquisición. Planificación. Integración.
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1 INTRODUÇÃO

Em períodos de retração econômica, cresce a importância do gerenciamento

eficiente e efetivo dos materiais necessários para a realização das necessidades

mais básicas da sociedade.

Nas Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB), como parte da

Administração Pública, não poderia ser diferente. Gestoras de materiais advindos do

gasto de dinheiro público,  as Organizações Militares tem o dever de gerir  esses

materiais  de  forma  que  consiga  desempenhar  suas  tarefas  sem  provocar

desperdício de recursos públicos.

O Encarregado de Setor de Material de uma OM exerce um papel de grande

importância na aquisição de material ou contratação de serviços para a Organização

Militar, pois, de acordo com o Regulamento de Administração do Exército (1990),

trata-se do setor responsável de realizar os pedidos de aquisição de material ou de

prestação de serviços, submetendo-os a apreciação do Fiscal Administrativo.

Para  serem  realizados  esses  pedidos  é  necessário  que  as  seções  e

subunidades da OM (requisitantes) enviem ao Setor de Material suas necessidades,

de  forma a  verificar  o  que  já  existe  em depósito  e  pode  ser  disponibilizado  ao

requisitante ou se será necessário realizar uma aquisição.

A aquisição de material ou contratação de serviço na Administração Pública,

via de regra, é feita por meio de licitação, que é um procedimento administrativo

formal que:

[...]  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,  da vinculação ao instrumento convocatório,  do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL,1993). 

A licitação, geralmente, divide-se em duas fases: fase interna e fase externa,

sendo  que  cada  uma  deve  obedecer  a  uma  sequência  lógica.  A fase  interna

geralmente segue o rito abaixo:

1.Projeto básico do objeto a ser licitado (principalmente no caso das obras);
2.  Orçamento  detalhado  dos  gastos;  3.  Revisão  de  Recursos
Orçamentários;  4.  Escolha  da  modalidade  de  licitação;  5.  Formação  da
comissão que conduzirá a licitação; [...] 6. Verificar  se  o  gasto  está
previsto  no  PPA;  7.  Elaboração  do  Edital;  8.  Análise  e  aprovação  da
assessoria jurídica (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013)

Já a fase externa, resume-se nas seguintes fases:
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a. Instrumento Convocatório:  Convocam-se os interessados em contratar,
seja por edital ou por carta-convite, e se divulgam as regras do certame; b.
Habilitação:  Admissão  dos  proponentes.  Eliminam-se  os  que  não  se
enquadram no perfil  estatuído no Edital; c. Julgamento (ou classificação):
Ato  pelo  qual  são  ordenadas  as  propostas  admitidas;  d.  Homologação:
Examina-se a regularidade de todo o processo de licitação; e. Adjudicação:
Seleciona-se o concorrente com a proposta considerada mais vantajosa.
(PORTAL EDUCAÇÃO, 2013)

Dessa forma, percebe-se pela enumeração das partes das fases da licitação

que realizá-la demanda uma quantidade razoável de tempo. Como exemplo, pode-

se citar o tempo necessário para publicação do instrumento convocatório, de forma a

atender ao princípio da publicidade:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada,  deverão ser  publicados com antecedência,  no
mínimo,  por  uma  vez:  [...]§ 2o  O  prazo  mínimo  até  o  recebimento  das
propostas ou da realização do evento será: I - quarenta e cinco dias para: a)
concurso; b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o
regime de empreitada  integral  ou quando a licitação for  do tipo "melhor
técnica" ou "técnica e preço"; II - trinta dias para: a) concorrência, nos casos
não especificados na alínea "b"  do inciso anterior;  b) tomada de preços,
quando  a  licitação  for  do  tipo  "melhor  técnica"  ou  "técnica  e
preço"; III - quinze  dias  para  a  tomada  de  preços,  nos  casos  não
especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; IV - cinco dias úteis
para convite (BRASIL,1993).

Diante do tempo necessário para conseguir adquirir o material resultante de

uma determinada licitação, observa-se a importância do planejamento no gasto dos

recursos públicos e no levantamento antecipado das necessidades em um órgão da

Administração Pública, de modo à atender de forma eficiente as necessidades de

material ou serviço para uma Organização Militar (OM).

As mais diversas Organizações Militares possuem, em regra, necessidades

similares que visam a atender à rotina de um quartel de corpo de tropa, sendo elas:

material  de  expediente,  material  de  higiene  e  limpeza,  material  de  informática,

material  de  instrução,  gêneros  alimentícios  e  manutenção  de  viaturas.  Tais

demandas,  geralmente,  coincidem com a definição de bens ou serviços comuns:

“Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado” (BRASIL, 2002).

A aquisição desses bens e serviços comuns, normalmente, é feita por meio da

licitação na modalidade pregão. Essa modalidade tem como uma de suas vantagens

em  relação  às  demais  modalidades  o  fato  de  trazer  uma  maior  celeridade  ao

processo licitatório, tendo, por exemplo, como prazo mínimo para apresentação das
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propostas  o  período  de  oito  dias  úteis,  tratando-se  de  um dos  menores  prazos

dentre as modalidades de licitação.

Em 2005,  o  Decreto  nr  5.450 trouxe uma facilidade para  a  realização de

licitações: o Pregão Eletrônico. A forma eletrônica do pregão trouxe como algumas

de  suas  vantagens  o  aumento  da  celeridade,  a  transparência  e  facilidades  de

consultas.

Aliado ao pregão eletrônico existe o Sistema de Registro de Preços (SRP),

regulamentado pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro  de 2013,  que traz algumas

vantagens para a Administração Pública.

Inúmeras são as vantagens para a Administração Pública na utilização do
sistema de registro de preços, como a possibilidade de fracionamento das
aquisições, a padronização dos preços, a redução de volume de estoques a
desnecessidade  de  dotação  orçamentária,  a  redução  dos  gastos  e
simplificação  administrativa,  a  rapidez  na  contratação  e  otimização  dos
gastos públicos, atualidade dos preços dentre outras (GONÇALVES, 2013)

Além da realização de um pregão pela própria OM, a aquisição de bens ou

serviços  comuns pode ser  realizada de outras  formas mais  simplificadas,  como:

contratação direta (por meio de uma dispensa de licitação, por exemplo, devido ao

baixo valor do material ou serviço, que caracteriza-se por ser um rito mais sumário),

atuando  como  participante  em  um  pregão  de  outra  Unidade  Gestora  (UG)  ou

aderindo a uma ata de pregão já vigente de outra UG.

No âmbito  federal,  o  Pregão Eletrônico é realizado no Portal  de Compras

Governamentais,  onde  ficam  registradas  todas  as  fases  e  ações  realizadas  na

referida licitação, possibilitando ao gestor público ter ao seu alcance informações

que são bastante úteis para otimizar o seu processo de aquisição, realizado pela

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) de uma OM. Por exemplo, é

possível consultar as atas de pregões SRP de entes federais vigentes em todo o

país, possibilitando aos requisitantes das diversas seções/subunidades de uma OM

visualizar os materiais ou serviços que já foram licitados e que podem ser adquiridos

sem a necessidade de realizar  uma licitação exclusiva  da OM para  adquirir  tais

materiais  ou  serviços,  além  da  economia  de  tempo  e  recursos  que  seriam

necessários para a realização de uma licitação da OM.

Além disso, é possível, também, que o Setor de Material da OM acompanhe,

por meio do Portal de Compras Governamentais, os pregões SRP que estão por

serem executados por outras unidade gestoras federais, possibilitando que a OM
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participe do processo licitatório, desonerando a SALC da realização de licitações

exclusivas para a OM.

Logicamente,  para  que  ocorram  essas  desonerações  e  otimização  dos

processos  de  aquisição  é  necessário  que  haja  uma  efetiva  integração  entre  os

requisitantes, o Setor de Material e a SALC de uma OM.

1.1PROBLEMA

Face ao exposto, de que maneira é possível melhorar o gerenciamento de

estoques visando otimizar os processos de aquisições no âmbito do EB?

1.2OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

-  Propor  melhorias  no  gerenciamento  de  estoques  visando  otimizar  os

processos de aquisições no âmbito do EB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Identificar  como  ocorre  o  processo  para  a  aquisição  de  materiais  ou

contratação de serviços por uma Organização Militar;

- Verificar a existência de deficiências no processo de aquisições no EB;

- Propor medidas para uma melhor integração entre as seções/subunidades

requisitantes de material ou serviço e o setor de material de uma OM; e

- Sugerir melhorias que otimizem os processos de aquisições no âmbito do

EB.

1.3JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O  setor  de  material  é  a  seção  responsável  por  realizar  os  pedidos  para

aquisição de material e prestação de serviços para atender às necessidades da OM.

Geralmente  esses  pedidos  são  feitos  tendo  em  vista  o  consumo  normal  dos

materiais que são utilizados para manter a vida vegetativa do quartel, como material

de expediente, material de limpeza, material de construção e gêneros alimentícios.

Esses  materiais,  geralmente,  são  mais  fáceis  de  prever  a  periodicidade  da  sua

necessidade.

No entanto, em muitos casos, o que acarreta um certo problema no processo

de aquisição são as necessidades eventuais. Essas necessidades podem provocar

um levantamento falho na quantificação ou na descrição do material ou serviço que

realmente é necessário para atender à demanda.
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É justamente essa falta de planejamento que pode resultar numa má gestão

dos recursos públicos, podendo acarretar na falta ou no desperdício de materiais,

que irão comprometer um gerenciamento adequado do estoque de uma OM.

Assim, este artigo buscará evidenciar sugestões de melhorar o gerenciamento

de estoques de um OM, por meio de um melhor planejamento da aquisição, onde os

requisitantes  das  seções/subunidades  comprometam-se  e  envolvam-se  de  forma

mais adequada e proativa no processo de aquisição.

2 METODOLOGIA

As  informações  no  desenrolar  deste  estudo  serão  coletadas  a  partir  de

normas,  livros,  manuais  e  publicações  que  prezem  pela  sua  credibilidade,

realizando, ao final, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, será utilizada, principalmente, a

pesquisa qualitativa, no intuito de coletar dados a partir de publicações e entrevistas

sobre  as  causas  da  problemática  da  falta  de  materiais  para  as  atividades  nas

Organizações Militares.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade explicativa, de forma a

explicar quais são as principais causas que contribuem para a falta ou excesso de

material no almoxarifado de uma Organização Militar e o que pode ser feito para

sanar esse problema.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

De modo a embasar  o estudo das causas do problema desse estudo,  foi

realizada uma revisão da literatura no período de jan/1990 até os dias atuais. Essa

delimitação foi feita de forma buscar as normas que amparam as aquisições das

Organizações Militares na atualidade.

O limite anterior foi determinado pela busca de conceitos no Regulamento de

Administração do Exército (RAE) de 1990 e na Lei 8666/93, que regulamenta o art.

37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outra providências.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  integração,  aquisição,  planejamento  e

pedido  de  material,  em  sítios  eletrônicos  de  procura  na  internet  e  em  normas

relacionadas ao assunto.

a. Critério de inclusão:
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- Normas e publicações relacionadas ao processo de aquisição e gestão de

materiais em órgãos públicos.

b. Critério de exclusão: 

- Publicações relacionadas ao processo de aquisição de materiais no setor

privado.

2.2 COLETA DE DADOS

Buscando  colher  subsídios  que  embasem esse  estudo  foram  utilizados  o

seguintes instrumentos de coleta de dados: ficha de coleta de dados e entrevista. 

2.2.1 Fichas de coleta de dados

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO    BRASILEIRO
DECEX            -          DFA 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FICHA
Nr

1
Dados Especificações

1. LINHA DE 
PESQUISA:

Gestão Pública

2. TEMA:
Melhorias na gestão de suprimentos na Administração Pública
Federal

3. DATA: Maio de 2002

4. REFERÊNCIA:

ESCOLA  NACIONAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  Três
exemplos  de  mudanças  na  gestão  de  suprimentos  na
Administração  Pública  Federal: UFSM,  GHC  e  4º
RCC/Pesquisa ENAP. Brasília: ENAP, 2002.

5. CITAÇÕES:
Págin

a
Texto

5

No 4º RCC, a idéia não surgiu de repente. A necessidade de mudanças se fazia
presente  desde  a  constatação  de  que  os  gastos  excessivos  com suprimentos
tinham como uma das origens os desperdícios existentes. A partir daí, sentiu-se a
necessidade de conscientização dos servidores para a exata noção da importância
da redução dos custos no dia-a-dia da unidade militar.

7

Outro problema grave eram os chamados “  estoques de armário”,  prática
utilizada  pelos  usuários  para  contornar  a  falta  de  materiais  no  Almoxarifado
Central. Para tal conduta, três fatores eram determinantes:

1) “já que quase nunca tem, quando tiver em estoque vamos pedir o máximo
possível (...)”;

2) “já que o Almoxarifado diminui as quantidades solicitadas, vamos pedir a
mais para vir o suficiente (...)”;

3) “já que o Almoxarifado demora tanto a entregar um pedido, vamos pedir
apenas uma ou duas vezes por ano, para garantir o suprimento no período(...)”

8 Em  conseqüência,  o  Almoxarifado  Central  encontrava-se  completamente
sucateado, possuindo em estoque (dez/94), apenas R$ 6.237,25 em materiais,
dos quais mais de 50% não tinham sequer previsão de uso nem condições de
aproveitamento, devido ao longo tempo estocados. Enquanto isso, os chamados
“estoques de armário” eram, na maioria das vezes, superiores ao estoque do
Almoxarifado Central. Constantemente o Almoxarifado Central recebia também
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devoluções de produtos sem qualquer condição de utilização, em razão do longo
tempo esquecidos nos armários ou nos cantos das repartições. 

No GHC, o quadro não se apresentou diferente, principalmente, com relação
à prática dos chamados “ estoques de armário”, provocada pela inexistência de
critérios de distribuição e real  diagnóstico  das necessidades de consumo de
materiais de cada setor que compõe a estrutura do hospital. 

No  4º  RCC,  ficou  comprovado  que  o  desperdício  era  provocado
principalmente pelo excesso de pedidos incorretos de materiais, refletindo nas
aquisições  também  incorretas  e  o  excesso  de  pedido  do  mesmo  material
gerando também os “estoques de armários”. Havia claramente uma deficiência
dos controles existentes.

Pelos problemas revelados nas áreas de suprimentos analisadas, constata-
se que, em todas elas, havia uma urgente necessidade de mudanças. A falta de
uma  política  de  materiais  adequada  estava  conduzindo  não  só  os  setores
envolvidos, mas todas as instituições ao desperdício exagerado do dinheiro do
contribuinte, à perda da qualidade dos serviços prestados e, em última análise,
ao descumprimento de suas missões perante a sociedade.

Essas  deficiências  sempre  constatadas  e  não  corrigidas  terminavam  por
provocar a insatisfação tanto dos usuários como dos responsáveis pelo Setor de
Suprimento.  Os  primeiros,  porque  não  tinham atendidas  suas  demandas  de
materiais  e  ficavam impossibilitados de realizarem suas tarefas  e  os  últimos
porque  sentiam-se  discriminados  por  não  conseguirem  desempenhar  suas
funções de forma satisfatória,  cumprindo a missão estabelecida para o setor.
Pior  ainda  era  constatar,  no  dia-a-dia,  a  falta  de  atenção  dispensada  pelos
superiores à solução dos problemas. A ausência de incentivos somada à falta de
planejamento e aos demais obstáculos existentes nesses setores levavam os
indivíduos ao desânimo, tornando o cumprimento de suas obrigações uma tarefa
sempre mais difícil.

Objetivos propostos
Após identificadas as causas e respectivos efeitos, as instituições passaram

à  etapa  de  definição  dos  objetivos.  No  Quadro  2,  estão  demonstradas  as
principais  metas  a  serem  atingidas  após  a  implementação  das  medidas
reordenadoras propostas por cada entidade pesquisada.

9

Pelo  Quadro  2  verifica-se  que  os  projetos  analisados  tinham  objetivos
bastante amplos que envolviam:

1) maior eficiência nos processos de trabalho (agilidade na administração dos
materiais, melhoria na qualidade das rotinas administrativas);

2) redução dos gastos com compras e dos custos;

10
3)  descentralização  e  responsabilização  dos  usuários  no  processo  de

compras e controle de suprimentos; e
4) controle e padronização do consumo.

14 No 4º RCC, o principal obstáculo a vencer foi a mudança de comportamento
dos integrantes da unidade para o “sentir  e agir”,  buscando novos níveis de
competência  na  administração  de  seus  recursos,  de  suas  instalações  e
atividades quer operacionais, quer administrativas.

Verifica-se,  dentre  os  obstáculos  citados,  a  predominância  de  aspectos
relacionados aos recursos humanos, seja no que diz respeito ao comportamento
dos funcionários do Setor  de Materiais,  seja na insuficiência de profissionais
para a realização dos trabalhos. Esses obstáculos, que ocorrem com freqüência
em processos de mudança, foram superados pelas instituições analisadas por
meio  da  promoção  da  participação  dos  envolvidos  no  processo  e  pela
realocação de pessoal.

Comentários finais
O relato das experiências da UFSM, do GHC e do 4º RCC ilustra alguns

aspectos que podem ocorrer no processo de aperfeiçoamento de sistemas de
gestão de suprimentos nas organizações públicas.
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Os  problemas  verificados  nas  áreas  de  suprimentos  das  instituições
analisadas apresentavam diversas causas e variados efeitos. Dentre as causas,
destacam-se a existência de controles deficientes,  a inadequação do espaço
físico e as deficiências no processo de compras e nos sistemas. Essas causas
tinham  como efeitos  a  existência  de  dados  não  confiáveis,  a  realização  de
compras desnecessárias  e não planejadas,  a ineficiência  no atendimento  ao
usuário e o desperdício de materiais, entre outros.

A partir desse diagnóstico, foram definidos objetivos bastante amplos para os
projetos de mudança dos sistemas, como: aumentar a eficiência nos processos
de  trabalho,  reduzir  os  gastos  com  compras  e  os  custos,  aumentar  a
responsabilidade  dos  usuários  no  processo  de  compras  e  controle  de
suprimentos e padronizar o consumo.

No processo de implantação da mudança, foram verificadas resistências dos
funcionários  do  Setor  de  Materiais  e  a  insuficiência  de  profissionais  para  a
realização dos trabalhos. Esses obstáculos foram superados pelas instituições
analisadas por meio da promoção da participação dos envolvidos no processo e
pela realocação de pessoal.

16

A implantação de um sistema eficaz de gestão de suprimentos não pode ser
atribuída a um setor isoladamente. É tarefa que exige a participação de todos os
demais setores da organização. Não se obterá sucesso na implantação de um
sistema em que as decisões foram tomadas sem o envolvimento dos usuários
cujas  necessidades  terão  que  ser   satisfeitas.  Conforme  Viana  (2000),  a
estratégia do abastecimento sempre é acionada pelo usuário,  à medida que,
como consumidor, ele detona o processo.

O  conhecimento  global  da  instituição  e  do  processo  por  meio  de
levantamentos das necessidades individuais de cada setor, interagindo com os
demais,  e  a  definição  das  metas  que  se  deseja  alcançar,  proporciona  a
identificação das atividades e dos procedimentos concatenados e determinados
que devem ser executados, seguindo uma coordenação organizada do trabalho.
Só  após  a  superação  do  conhecimento  fragmentado  da  instituição  com  a
promoção da interação dos seus componentes e da integração das áreas fim e
meio,  é  que  abrir-se-ão  possibilidades  para  uma eficiente  gestão  de  todo  o
processo.
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41 O planejamento da contratação pública deve observar, dentre outros fatores, o
objetivo  da  Organização,  assim  como,  a  atividade-fim.  Visando  facilitar  o
planejamento, o Gestor considera ainda:
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- Quais ações demandam a contratação de terceiros;
- Quais os setores serão os requisitantes;
- Quais e quantos contratos serão firmados;
- Qual a estimativa de quantidade de bens que serão adquiridos;
-  Quais  serão  os  objetos  a  serem  licitados  e  qual  modalidade  atende  as

exigências  legais  (pregão  eletrônico  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,
credenciamento, inexigibilidade de licitação, etc.); e

- Verificar se há necessidade de previsão orçamentária ou não.
Apesar de ser pacífico que o planejamento é o início de uma gestão eficiente,

baseado na frequente publicação de deliberações do Tribunal de Contas da União
sobre a ocorrência de fatos que ferem os princípios da Administração Pública, de
onde observa-se que os erros administrativos mais comuns são:

- Erro na escolha da modalidade de licitação,  incorrendo o fracionamento de
despesa,  caracterizada  pela  divisão  da  despesa,  empregando  modalidade  de
licitação  inferior  à  determinada  pela  legislação  para  o  total  da  despesa  ou
realizando a contratação direta em desacordo com os art. 17, 24 e 25 da Lei nº
8.666/93;

42

- A desídia administrativa pela deficiência no planejamento das aquisições e
contratações dos GAC;

- Demanda por “falsas” situações emergenciais, em função da erro do Gestor
Público ao não prever futuras necessidades;

- Aditivos contratuais firmados em prazos exíguos, ou ainda, interrupção de
contratos continuados, essenciais ao Órgão, decorrente da perda do prazo para
assinatura e publicação do aditivo contratual;

- Má gestão dos estoques existentes nos Órgãos Públicos, por exemplo, nos
GAC; e

- Erro no dimensionamento das quantidades licitadas (inferior ou superior à
necessidade do Órgão).

43

Nos processos administrativos para a aquisição de bens ou serviços comuns,
é indispensável que o planejamento prévio contemple a quantidade estimada à
ser contratada (baseada no histórico das necessidades do Órgão) e o valor de
referência (pesquisa de mercado), o qual será utilizado na análise da viabilidade
da proposta apresentada pelos interessados em contratar com a Administração
Pública.  Estes  aspectos  visam  garantir  a  isonomia  entre  os  participantes  e
caracterizar  o  julgamento  objetivo  das  propostas,  logo  o  certame  que  não
atentar  para  estes  preceitos  estará  passível  de  anulação  e  apuração  da
responsabilidade do Agente.

“1.5.1.9. realize planejamento de compras a fim de que possam ser feitas
aquisições de produtos de mesma natureza de uma só vez, pela modalidade de
licitação compatível  com a estimativa da totalidade do valor  a ser  adquirido,
abstendo-se de utilizar, nesses casos, o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 para
justificar  a  dispensa de licitação,  por  se  caracterizar  como fracionamento  de
despesa; e, considerando que essa medida já foi determinada por ocasião do
julgamento  das  contas  do  exercício  de  2005,  o  responsável,  no  caso  de
reincidência, estará sujeito à multa prevista no inciso VII do art. 58 da Lei n.º
8.443/92;

1.5.1.10.  proceda,  quando  da  realização  de  licitação,  dispensa  ou
inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão
oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em
cumprimento ao disposto nos artigos 26, parágrafo único, inciso III, e 43, inciso
IV, da Lei n. 8.666/1993, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo
menos,  três  orçamentos  de  fornecedores  distintos,  os  quais  devem  ser
anexados ao procedimento licitatório; (BRASIL, 2010). (sem grifo no original).”

61 2.6.1  Planejamento  de cursos e estágios  de capacitação dos agentes  da
Administração

Os gestores, nos Grupos de Artilharia de Campanha, fruto da complexidade
que envolve o ciclo de compras, desde o planejamento até o recebimento do
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material  ou  execução  do  serviço,  devem  possuir  de  um  arcabouço  de
conhecimento  que  possibilite  tomar  a  decisão  mais  adequada  e  em
conformidade com a legislação vigente.

62

Para tal, é necessário que os mesmos sejam capacitados para exercer as funções
a eles atribuídas, proporcionando o correto emprego dos recursos públicos em proveito
das  atividades  administrativas  e  operacionais  do  GAC,  evitando  que  erros
administrativos ocorram, gerando possível responsabilização civil ou administrativa.

Capacitação de seus quadros; e a formação de gestores que aliem dois tipos de
capacidades e habilidades básicas. A primeira é denominar os aspectos teóricos e
práticos do processo de elaboração de políticas públicas a ponto de serem capazes de
utilizá-los  como ferramenta  da  mudança  social,  econômica  e  política.  A segunda
capacidade diz respeito à atuação de maneira eficiente no dia a dia a ponto de fazerem
com que a estrutura que corporificam o Estado, seja cada vez mais eficaz no uso de
recursos que a sociedade lhe faculta e que produza impactos crescentemente efetivos.
(DAGNINO 2009, p. 40).

A capacitação dos militares envolvidos no processo de aquisições e contratações
dos GAC,  desde os  militares  designados para  realização dos orçamentos,  até  o
pregoeiro (ou chefe da Comissão de Licitação),  que conduz a Sessão Pública, e
Equipe de recebimento  e fiscalização dos contratos,  deve ser  alvo  de constante
preocupação do Ordenador de Despesas e do Fiscal Administrativo.

Os estágios e cursos de capacitação poderão ser realizados dentro da própria OM,
por  meio  de  palestras  destinadas  à  Capacitação  Técnica  e  Tática  do  Efetivo
Profissional  (CTTEP);  cursos  e  estágios  disponibilizados  pelas  Inspetorias  de
Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx); ou ainda em estabelecimentos civis, tais
como, na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), a qual oferece cursos
gratuitos  e remunerados,  e  nos Núcleos da Escola  de Administração Fazendária
(EsAF),  para  tal,  quando  houver  a  necessidade  de  remuneração,  deverão  ser
solicitados recursos à Diretoria de Gestão Especial (DGE).

Esta preocupação justifica-se, pois, diferente dos demais servidores públicos, os
militares possuem a mobilidade como característica singular da carreira e, por vezes,
aliada a limitação de pessoal especializado em administração, são utilizados militares
que não receberam formação ou especialização, voltada para a gestão pública, para
realizar as diversas fases do ciclo de compras e contratações.

63
Logo é notável a importância de detalhar e definir  corretamente o objeto, sem o

direcionamento de marca ou empresa, à fim de evitar faltas nos estoques ou a necessidade
de repetir processos licitatórios.

65 2.6.4 O dever-poder de fiscalizar os contratos administrativos
O planejamento das aquisições e contratações dos GAC é um processo contínuo e

ininterrupto, uma vez finalizado o processo licitatório, cabe ao Gestor designar os fiscais de
contrato que serão os representantes da Administração perante a contratada, agindo para
que  as  determinações  contidas  no  instrumento  convocatório  sejam  cumpridas  pela
contratante e contratada, o qual deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato.

Art.  67.  A execução do contrato  deverá  ser  acompanhada e fiscalizada por  um
representante da Administração especialmente designado,  permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados. (BRASIL, 1993). (sem grifo no original).

Tendo em vista que a vigência dos processos licitatórios será de 12 meses e que os
contratos de serviços continuados deverão ser renovados, da mesma forma, à cada 12
meses, é essencial que os fiscais de contrato atuem na retificação da fase de planejamento
das aquisições e contratações, incluindo no edital do certame, fruto da experiência, as
melhorias necessárias para incremento da eficácia nas aquisições e contratações dos GAC,
evitando possíveis erros administrativos.

2.6.5 O planejamento nas aquisições e contratações de bens ou serviços comuns
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O princípio básico para evitar erros administrativos, na gestão dos recursos disponíveis
para os Grupos de Artilharia de Campanha, visa levantar previamente as demandas para as
atividades administrativas e operacionais previstas para o ano de instrução, no intuito de
verificar se há necessidade de ratificar os objetos a serem licitados (bens ou serviços),
resultando em um planejamento eficiente das aquisições e contratações.

Os processos licitatórios destinados à aquisição de bens e serviços não continuados
devem ser norteados para atender a demanda para 12 meses, a contar da data de início da
sua vigência. Os contratos de serviços continuados devem receber especial atenção pelas
particularidades, os quais poderão ser válidos por até 60 meses (48 meses para aluguéis de
material de informática, por exemplo, copiadoras), desde

66

que a cada 12 meses seja publicada, em DOU, a assinatura dos termos aditivos.
Em especial, o Fiscal Administrativo do GAC, auxiliado, principalmente, pelo Chefe da

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos e pelo Chefe do Setor de Material (Almoxarife),
deve assessorar o Ordenador de Despesas no planejamento, execução e controle das
aquisições  e  contratações,  principalmente,  na  coordenação  do  fluxo  dos  processos
licitatórios, determinando atribuições e tarefas a serem realizadas.

Deverão ser propostos ao Ordenador de Despesas, para posterior publicação em
Boletim Interno, os militares que estarão responsáveis pelos orçamentos e confecção dos
projetos básicos e termos de referências, os quais serão utilizados para início dos processos
licitatórios,  apresentando  os  prazos  de  entrega  destes  documentos  na  Fiscalização
Administrativa, tendo em vista que a parte interessada tem o real conhecimento das
necessidades da OM.

Art.  8º,  inciso III.  A autoridade competente ou,  por delegação de competência,  o
Ordenador de Despesas ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da
Administração, deverá:

a) Definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara,
concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, em
conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações praticadas no mercado.
(BRASIL, 2000). (sem grifo no original).

Esta designação deve contemplar a demanda de todas as Subunidades (SU) e Seções
da OM, inclusive a demanda por contratos com Organizações Civis de Saúde (OCS),
Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) e cessões de uso de instalações da Unidade e
contratos de serviços continuados específicos, por exemplo, contratação de telefonia móvel
em proveito da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC).

Os militares responsáveis pelo levantamento das necessidades, da respectiva SU ou
Seção, devem confeccionar os orçamentários em obediência aos dispositivos legais,(...)
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a

2

A ampliação do atendimento ao cidadão e a melhoria da qualidade dos serviços
ofertados  devem  ser  objetivos  primordiais  da  Administração  Pública  e,  para
concretizá-los, é essencial a qualidade e produtividade do gasto. Assim, o Governo
do Estado tem buscado o desenvolvimento de políticas, processos e ferramentas
que promovam o uso dos recursos públicos com máxima eficiência. No âmbito das
reformas empreendidas nas compras tem destaque o Planejamento de Compras,
que promove a identificação de demandas para cada exercício, o mapeamento dos
processos  críticos  e  prioritários  e  a  sua  respectiva  distribuição  ao  longo  do
exercício,  imprimindo  eficiência  ao  atendimento  por  bens  e  serviços  para  a
realização de políticas públicas. Foi identificada também a necessidade de redução
do distanciamento entre a gestão de compras e a gestão orçamentária, de forma a
maximizar a utilização dos recursos disponíveis para as despesas contratuais em
cada período.

3

Em  uma gestão  pública  que  zela  pelos  resultados  e  que  busca  gerir  seus
recursos de forma eficiente deve ser incansável a procura por procedimentos que
dotem a Administração Pública de meios mais efetivos para o planejamento, a
execução e o controle de suas despesas com aquisições e contratações.

Essa é a conclusão do Estado de Minas Gerais, fruto de sua experiência recente
na implantação de reformas em sede de compras públicas, que resultou em um
projeto para a criação e implementação de um modelo padronizado de compras
públicas – o Pré-compra – para os órgãos e entidades estaduais.

Apesar  da  representatividade  dessa  categoria  de  despesa  no  orçamento
estadual,  verificou-se que muitas instituições de nossa administração ainda não
consideravam o impacto que o planejamento de compras poderia gerar nos seus
resultados de compras, além de serem constantes os relatos de dificuldades nas
aquisições.

13

Durante a etapa de diagnóstico percebeu-se que alguns dos gargalos nos
procedimentos  de  contratação  eram  comuns  à  maior  parte  dos  órgãos  e
entidades  e,  adicionalmente,  que  havia  uma  grande  dificuldade  em  realizar
mudanças em processos a partir de proposições dos setores de compras.

Por um lado, essas dificuldades são oriundas das deficiências nos processos
de  comunicação  entre  os  setores  demandantes  de  bens  e  serviços,  aqui
denominados  de  setores  finalísticos,  que  são  os  clientes  dos  setores  de
compras, e os setores de compras propriamente ditos.

Em um contexto geral de monitoramento de resultados de projetos no Estado
de Minas Gerais, e de pactuação de metas de resultados para cada setor, os
setores  de  compras  eram  tidos  como  morosos  e  ineficientes,  impactando
negativamente nas entregas finais dos projetos gerenciados por outras áreas.
Por seu turno, o setor de compras se via incapaz de antecipar-se aos problemas
de  atribulação  de  processos  em um mesmo período,  mormente  no  final  do
exercício financeiro, por tomar conhecimento da demandas dos setores apenas
no momento em que era contatado em virtude de solicitação de realização de
um processo de compras.

14

Restou claro, ainda, que talvez o maior desafio seria melhorar os processos
de comunicação e de relacionamento entre os setores finalísticos e de compras,
aproximando essas áreas e possibilitando um trabalho conjunto,  para auferir
melhores resultados globais em compras.

15 Após  a  consolidação  das  demandas  de  cada  área  solicitante,  o  passo
seguinte  é  a  aprovação  da  realização  das  compras  e  contratações  pelo
ordenador de despesas competente. Esse passo é essencial para priorizar as
compras que serão atendidas a partir do orçamento disponível para cada ação e
projeto, e para ampliar a garantia de recursos disponíveis para a execução de
processos já realizados. Em outras palavras, evita-se o início de atividades para
compras que serão paralisadas posteriormente,  independentemente da etapa
em que se encontre o processo de compras, pela indisponibilidade de recursos
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financeiros. Ao mesmo tempo, se possibilita a máxima utilização dos recursos
disponíveis de forma planejada e qualificada, ao longo de cada exercício.

18

A partir  da  aproximação  entre  os  setores  demandantes  e  os  setores  de
compras, houve uma sensível melhora na compreensão dos primeiros acerca
dos  requisitos  para  a  caracterização  adequada  de  um  bem  ou  serviço
demandado.

Os setores demandantes, ou finalísticos, não tinham clara compreensão, na
maior parte das vezes, acerca das regras para uma especificação de compras
adequada,  o  que  causava  devoluções  e  transtornos  nas  tramitações  dos
processos de compras, prejudicando o bom andamento dos procedimentos de
licitação.

A conscientização dos servidores  das áreas  demandantes  de que  a  fase
interna da licitação é fundamental para o sucesso do procedimento de compra
deve ser a primeira ação a ser realizada, pois, nem sempre se dá a essa fase o
destaque e a importância merecida. No entanto, a falta de esmero na etapa de
planejamento do processo, que muitas vezes ocorre por falta de tempo da área
responsável  para  estudar  e  elaborar  a  descrição  de  forma  adequada  pode
conduzir  ao  fracasso  do  certame  ou  ainda  a  aquisição  de  um  bem  ou  a
contratação de um serviço que não se adéqua ao realmente demandado (DINIZ,
et al., 2012, p.16).

Ela  discute,  ainda,  a  necessidade  de  envolvimento  da  alta  gerência  das
instituições, bem como de todo o corpo gerencial, para o sucesso do modelo de
planejamento de compras adotado. Isso se faz ainda mais relevante no modelo
de planejamento implantado em Minas Gerais, com a adoção de procedimentos
transversais em toda a organização.

2.2.2. Entrevistas (anexadas ao final do artigo)

A entrevista será realizada com militares que já exerceram a função de

Chefe  da  SALC,  a  fim  de  buscar  experiências  de  militares  que  já  tem  um

conhecimento maior sobre aquisição de material no âmbito do EB, e com militares

que não desempenharam a função supracitada, a fim de verificar a percepção do

requisitante do material e buscar sugestões que de como otimizar o processo de

aquisição, conforme tabela abaixo:

Nome Justificativa
MARCELO BICALHO LARA – Cap EB Experiência como Chefe de SALC

ALEXSANDRO SANTOS DIAS – Cap EB Experiência como Chefe de SALC
MARCELO MIZERANI DOS SANTOS – Cap

EB
Experiência como Chefe de 4ª Seção

RENATO MARQUES DE MIRANDA– Cap
EB

Experiência como Chefe de Seção de Excelência
Gerencial

LEONARDO DE OLIVEIRA LOPES– Cap EB Experiência como Chefe de 2ª Seção
QUADRO 1 – Quadro de entrevistados
Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados realizada permitiu  levantar  os resultados de estudos já

realizados acerca da problemática que abrange as aquisições em órgãos públicos.

Buscou-se expor análises já realizadas acerca das peculiaridades que envolvem o
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processo de aquisição e gestão de materiais em alguns órgãos da Administração

Pública, além das sugestões explicitadas nas entrevistas, advindas da experiência

dos entrevistados tanto no que tange à requisição como à aquisição de material. 

O estudo realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

(2002) constatou que no 4º Regimento de Carros de Combate (4º RCC) vigorava um

cenário de desperdício de recursos públicos. Esse cenário era resultante, em grande

parte, do planejamento deficiente por parte dos setores demandantes dos materiais

e da falta de esmero em suas requisições de materiais. Esses erros causavam a

aquisição  de  produtos  que  não  atendiam  a  real  necessidade  dos  setores  que

precisavam do material, acumulando nos depósitos da Organização Militar materiais

que não seriam utilizados.

 A publicação  de  Hirle  (2013)  descreve  os  problemas  enfrentados  pelos

órgãos  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Esses  órgãos  não  levavam  em

consideração  que  o  fator  planejamento  impactasse  de  forma  contudentende  no

resultado de suas compras.  Ficou evidente a falta  de comunicação e integração

entre os setores demandantes  de materiais  e  serviços (setores finalísticos)  e os

setores  de  compras,  ocasionando  dificuldades  no  processo  de  aquisição  e

influenciando de forma negativa nos produtos entregues.

Segundo Vargas Júnior (2015),  a desídia administrativa pela deficiência no

planejamento  das  aquisições  e  contratações,  a  demanda  por  “falsas”  situações

emergenciais, a má gestão dos estoques existentes nos órgãos públicos e o erro no

dimensionamento das quantidades licitadas (inferior ou superior à necessidade do

órgão) são alguns dos erros administrativos mais comuns nos Grupos de Artilharia

de Campanha. Esses erros levantados por Vargas Júnior vão ao encontro dos erros

levantados  pelo  ENAP  e  por  Hirle,  corroborando  o  fato  de  que  a  falta  de

planejamento  ou  o  planejamento  deficiente  impactam  de  forma  significativa  no

estoque de um órgão público.

Os entrevistados, por sua vez, ressaltaram muitos aspectos semelhantes aos

estudos do ENAP, de Hirle e de Vargas Júnior, no que se refere às oportunidades de

melhoria no processo de aquisição de material, quais sejam: planejamento integrado

dos  setores  envolvidos  na  gestão  e  compra  de  materiais,  necessidade  de

capacitação  ténica  mínima  do  requisitante  e  conferência  minuciosa  do  material

recebido e fiscalização do serviço contratado.

A falta de planejamento resulta em práticas dos setores demandantes que
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visam  à  tentar  corrigir  a  falta  do  material  desejado,  atentando  contra  à  gestão

eficiente dos recursos. Exemplo disso foi levantado no estudo do ENAP, onde cada

setor demandante criava o seu próprio estoque de forma descontrolada, pedindo

mais  do  que  o  necessário  e,  posteriormente,  gerando  desperdício  de  materiais

estocados por muito tempo e já sem condições de reaproveitamento.

Diante  do  exposto,  em  regra,  causa-se  um  descontentamento  em  vários

setores da Organização Militar. Os setores demandantes não recebem o material

desejado,  os  depósitos  centrais  acabam por  ter  que receber  o produto  que,  por

vezes, é especificado de forma incorreta e setores de aquisição têm que realizar

mais processos de aquisição, por vezes não conseguindo atender à demanda de

todos  os  setores  em  tempo.  Dessa  forma,  o  problema  deve  ser  resolvido  em

conjunto, com a supervisão e orientação do Fiscal Administrativo, no caso de uma

Organização Militar.  Percebeu-se no estudo do ENAP e de Hirle que faltava um

envolvimento maior e ação de comando por parte dos superiores para que houvesse

uma maior integração entre os setores envolvidos no processo de aquisição.

No estudo realizado pelo ENAP um dos objetivos propostos para melhorar o

processo de aquisição era uma maior descentralização e envolvimento dos setores

requisitantes no processo de compras. A realização de uma licitação, em regra, não

atende aos anseios  imediatos  dos demandantes,  por  ser  um processo que leva

meses para ser concluído. Assim, cabe ao setor requisitante buscar outras formas

de  aquisição,  caso  queira  um  processo  mais  rápido.  O  Portal  de  Compras

Governamentais  oferece  uma  gama  de  informações  que  permitiriam  aos

requisitantes buscar processos mais simples, como a adesão a um pregão já vigente

de outra Unidade Gestora. Além disso, para despesas de pequeno vulto é admisível

realizar uma dispensa de licitação, por meio de pesquisa preços no próprio comércio

local, sendo possível poder avaliar as características do produto  in loco e evitar a

frustração de receber um produto de qualidade desconhecida.

Além dos setores requisitantes,  caberia,  também, ao Almoxarifado de uma

OM  a  busca  por  processos  mais  simples  de  aquisição.  Uma  facilidade  muito

interessante disponível no Portal de Compras Governamentais, é a possibilidade de

participação em pregões de outras Unidades Gestoras na fase de elaboração do

certame, desonerando a SALC de licitações exclusivas para a OM.

Entretanto,  para  que  seja  possível  a  efetivação  desses  processos  mais

simples, é necessário que os militares dos setores requisitantes e do almoxarifado
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busquem  o  conhecimento  mínimo  necessário  para  a  realização  dos  referidos

processos. No 4º RCC, por exemplo, um dos principais obstáculos para atingir a

eficiência  nas  aquisições  era  o  comportamento  dos  envolvidos  no  processo  de

compra, que precisavam sair da inércia e buscar novos níveis de competência.

Conforme  Vargas  Júnior  (2015)  enumera,  não  faltam  opções  para  quem

quiser  se  aperfeiçoar,  existindo  diversas  formas,  como os  estágios  e  cursos  de

capacitação que podem ser realizados dentro da própria OM, por meio de palestras

destinadas à Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) e cursos

e  estágios  disponibilizados  pelas  Inspetorias  de  Contabilidade  e  Finanças  do

Exército (ICFEx) , pelo ENAP e pela Escola de Administração Fazendária (EsAF).

Outro aspecto muito importante, ressaltado por Vargas Júnior (2015), que, por

vezes, é deixado de lado nos órgãos públicos é a falta de uma fiscalização eficiente

por parte dos fiscais de contrato no recebimento de materiais ou serviços ou até

mesmo do Almoxarifado em despesas de pequeno vulto. De nada adianta o setor

requisitante buscar se esmerar na realização de uma requisição, se o material ou o

serviço disponibilizado não for conferido de forma minuciosa.

O dever do fiscal de contrato é de extrema importância para a Administração

Pública.  Caso o fornecedor  do  material  ou  serviço  perceba que não exista  uma

preocupação do órgão público em conferir o que é recebido, a qualidade do produto

ofertado pode cair de forma expressiva. Muitas vezes nem há necessidade de uma

capacitação específica para exercer a função de fiscal de contrato, um pouco da

atenção dispensada pelo servidor  ou militar  designado para a função já  supre a

necessidade  do  órgão  público  de  conferir  as  características  básicas  do  produto

fornecido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão de literatura possibilitou levantar informações acerca  das normas

que  regulam  o  processo  de  aquisição  em  órgãos  públicos  e  especialmente  no

Exército Brasileiro. Além disso, coletou-se em estudos já realizados e em entrevistas

deficiências e oportunidades de melhoria relacionadas à gestão e a aquisição de

materiais e serviços para órgãos públicos.

Quanto aos objetivos propostos no começo desse estudo, conclui-se que a

presente averiguação atendeu ao desejado, propondo o planejamento eficiente, a

capacitação  técnica,  uma  maior  descentralização  e  envolvimento  dos  setores
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requisitantes no processo de compras e a fiscalização como peças fundamentais

para a racionalização dos processos de aquisição no âmbito do EB e a gestão mais

adequada dos estoques.

Conclui-se, portanto, que é evidente que uma das grandes causas para a falta

ou desperdício de material no âmbito do EB é a falta de um planejamento integrado

por  parte  de  todos  os  setores  envolvidos  na  gestão  e  compra  de  materiais  ou

contratações de serviços. Dessa forma, é imprescindível que todos os envolvidos no

processo de aquisição e gestão do material busquem se capacitar e integrar seus

esforços tendo um objetivo comum: a gestão efetiva dos recursos públicos.
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