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RESUMO 
 
 
 
 
 

 

Os gastos empregando recursos públicos, ao contrário da iniciativa privada, não podem 
ser realizados de forma livre. As despesas governamentais devem ser pautadas pela 
necessária vinculação ao interesse público. Ao realizar uma compra, os entes públicos 
precisam obedecer aos diversos diplomas legais em vigor, aos ritos normativos, ao 
modelo de gestão da administração pública e a todos outros fatores que interna e 
externamente se apresentam como influência ao ambiente institucional. Referente às 
compras do governo, a administração necessita se submeter a um processo licitatório 
visando garantir a igualdade de condições a todos os concorrentes e selecionando a 
proposta mais vantajosa para o contrato de interesse. Nas aquisições rotineiras e com 
imprevisibilidade de consumo, preferencialmente, os gestores deverão se utilizar do 
sistema de registro de preços, destinados ao registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e à aquisição de bens. O entendimento que os órgãos públicos 
adquiram seus bens e serviço juntos, de maneira compartilhada, é uma das estratégias 
de gestão que está sendo incentivada pelo governo. Compras públicas compartilhadas 
vêm crescendo como uma forma de gestão no Brasil e no mundo. Apesar disso, pouco 
se sabe sobre a coordenação entre os procedimentos de colaboração necessários e o 
impacto trazido para o desempenho das compras nas instituições. Este trabalho tem 
como objetivo verificar se os mecanismos de compras compartilhadas, no Exército 
Brasileiro, possibilitam o aumento na eficiência, cujos resultados permitem demonstrar 
as vantagens econômica, ambiental e social da contratação, conferindo a esse novo 
modelo um caminho promissor a ser percorrido pela instituição. Em um ambiente 
totalmente globalizado e cada vez mais competitivo, onde as instituições precisam 
desenvolver uma estratégia diferencial a fim de se aumentarem sua eficiência, a 
centralização de compras tem como objetivo fortalecer o poder de negociação perante 
os fornecedores, diminuir seus custos com compras e obter melhor administração dos 
recursos, criando um gerando um processo de construção de um novo paradigma de 
contratações no Exército Brasileiro. 

 
 

 
Palavras-chave:  Compras  públicas,  compras  compartilhadas,   Administração Pública 
Gerencial. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

The spending on public resource, instead the private sector cannot be spent freely. 
Government expenditure must be guided by the necessary link to the public interest. 
When a purchase is accomplished, public offices must obey various legal instruments and 
specific rules, and follow the public administrative management model as well as all 
internal and external factors that may influence the institutional environment. Regarding 
government procurement, administration should undergo into a bidding process to ensure 
the same level of playing field for all competitors and select the lowest bid for the contract 
of its interest. The acquisitions and frequent unpredictability of consumption, where 
possible, managers should be using the system of record prices, for the formal record 
price for the provision of services and purchase of goods. The articulation for public bodies 
to purchase their goods and services together, made in the shared form, it is a form of 
management encouraged. The shared public purchases are growing as a form of 
management in Brazil and worldwide. However, knowledge is little about the interaction 
between collaborative processes needed and the impact brought to the performance of 
purchases in institutions This study intends to verify whether the mechanisms of shared 
purchases at a public tender, used by the Brazilian´s Army, resulted in the increase of 
efficiency, yielded results that demonstrate the economic, social and environmental 
advantages of sustainable procurement, thus conferring upon this new governance model 
a promising path to be followed by the institution. The initial results presented herein 
illustrate the development of a new paradigm for contracting operations at the examined 
institution. The collective development process yielded results that demonstrate the 
economic, social and environmental advantages of sustainable procurement, thus 
conferring upon this new governance model a promising path to be followed by other 
institutions. In an environment totally globalized and increasingly competitive, where 
institutions need to develop a differential strategy to increase efficiency, the centralization 
of purchasing aims to strengthen the negotiation power with the suppliers, reduce the 
costs with purchasing and have an improved inventory management, development of a 
new paradigm for contracting operations at Brazilian´s Army. 

 
 

 
Keywords: public purchase, shared purchase, managerial public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A gestão eficiente dos recursos públicos é uma das bases para o 

desenvolvimento da nação brasileira. Empregar corretamente os valores oriundos da 

arrecadação fiscal possibilita ao governo uma maior disponibilidade de verbas para 

financiar suas políticas públicas em benefício da população. A utilização desses 

recursos é em grande parte destinada para compras de bens e contratação de 

serviços. Deste modo, a realização correta desses procedimentos de compras e 

contratações reflete diretamente em benefício a todos os cidadãos brasileiros. 

Conforme Riani (2013), devido às infindáveis responsabilidades do Estado 

Brasileiro previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), a reconhecida escassez de recursos financeiros torna muito difícil a 

concretização das garantias sociais presentes no texto da Carta Magna. Cabe aos 

agentes da Administração Pública zelar pela correta gestão do erário. Desta forma, a 

atual Constituição Federal estabeleceu, ainda que implicitamente, o princípio 

constitucional do planejamento estatal. 

As compras de bens e contratação de serviços realizados pela Administração 

Pública são necessariamente precedidas por um certame licitatório. Tal preceito tem 

previsão no texto constitucional, juntamente com os princípios que regem a 

Administração Pública. Nesse contexto, os gestores públicos devem obrigatoriamente 

buscar a realização de aquisições mais eficientes, promovendo a economia de 

recursos e emprego de pessoal, realizando os processos licitatórios de forma que 

sejam observados os princípios constitucionais. 

No campo infraconstitucional, o Presidente da República, à época o governo 

de Itamar Franco, promulgou em 1993 a Lei Complementar nº 8.666, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para 

licitações e contratos da Administração Pública. A Constituição Federal traçou as 

diretrizes principais, sendo as matérias específicas sobre o tema estabelecidas pela 

Lei nº 8.666. A elaboração dessa legislação complementar corresponde à 

necessidade de regulamentar o processo de compras e contratações de serviços 

realizados pela Administração Pública. 

Em uma análise histórica recente da administração pública em âmbito mundial, 

observa-se um período de prosperidade econômica após Segunda Guerra Mundial.
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Na década de 1970, com o início do processo de globalização e o crescimento 

desordenado da população, a demanda por um Estado mais eficiente se fez 

necessária. 

Esse cenário fez com que os modelos de gestão se tornassem mais 

competitivos e menos burocráticos. Aliado a este fato, a partir da segunda metade 

do século passado tiveram destaque o aumento da eficiência dos sistemas de 

comunicação e a troca de experiências entre profissionais da área administrativa, 

gerando uma maior capacitação dos mesmos. 

As reformas implementadas nos sistemas de gestão foram introduzidas no final 

do século passado, tendo como precursores os países mais desenvolvidos, buscando 

menos burocracia e mais eficiência nos órgãos públicos. Na maioria dos casos, foram 

adaptadas para a administração pública as formas de gestão empregadas na iniciativa 

privada, com o objetivo de otimizar a gestão realizada pelo Estado. 

 

A chamada Administração Pública Gerencial (APG) constitui um 
modelo de gestão que consiste, fundamentalmente, na busca de 
incorporação, pela área pública, de uma maior racionalidade gerencial. Trata- 
se de um conjunto de medidas direcionadas para o aumento da eficiência e 
a elevação da produtividade das organizações estatais, valendo-se, para 
tanto, de mecanismos e técnicas já consagrados na gestão empresarial. 
(FERREIRA, 2013, p.39). 

 

 
Dentre as medidas tomadas para desburocratizar a administração do Estado, 

a realização de compras compartilhadas passou a ser incentivada em diversos setores 

públicos. 

Inicialmente utilizado na administração privada, o sistema de compras 

compartilhadas serve para centralizar as aquisições, de forma a reduzir os processos 

burocráticos de compras e obter vantagens com um alto volume de itens. 

Conforme Hochrein e Glock (2011), os grupos de compras públicas 

compartilhadas são uma forma peculiar de aquisições de bens e serviços, na qual os 

entes públicos compram em conjunto. 

A implementação de um modelo de compras compartilhadas na administração 

pública não tem um parâmetro definido ou algum tipo de legislação infraconstitucional 

que regule os termos de sua implementação. O que pode resultar dessa lacuna de 

normatização é a dificuldade na implantação desse sistema de forma eficaz, pois 

necessita de coordenação entre os órgãos e padronização de procedimentos. 
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As compras públicas compartilhadas na administração tem o intuito de 

beneficiar mutuamente os órgãos mediante uma coordenação dos processos 

realizados. A economia de meios e de pessoal passa a ser visualizada quando os 

diversos processos licitatórios, que eram comuns a vários órgãos, passam a ser 

realizados por apenas um deles, com os demais atuando como participantes. É um 

incentivo a colaboração entre órgãos públicos, pois nota-se que em muitos casos os 

processos de aquisição eram os mesmos. Desta forma, pode-se concluir que a 

Administração Pública realizava o mesmo processo diversas vezes, desperdiçando 

dinheiro e onerando pessoal. 

No Brasil, as compras compartilhadas se tornaram possíveis com o advento de 

sistemas informatizados na realização das licitações. Em 1998 com a criação do Portal 

de Compras do Governo Federal – Comprasnet – que é uma web site instituído pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi possível realizar 

licitações por meio do uso da internet, tornando-se assim um meio utilizado pela 

maioria dos órgãos públicos. Esse mecanismo possibilitou que, se utilizando do 

Sistema de Registro de Preços, os órgãos da Administração Pública participem de 

licitações geridas por outros entes do governo, realizando um certame de forma 

conjunta. O sistema de Registro de Preço tem sua previsão no artigo 15 da lei de 

licitações. 

Como integrantes da Administração Pública federal, as Forças Armadas 

realizaram nas últimas décadas, em suas esferas administrativas, diversas medidas 

com o objetivo de otimizar e modernizar seus processos de gestão. 

O Exército Brasileiro está presente por todo o território nacional, distribuído em 

cerca de 650 Organizações Militares (OM), sendo que parte dessas, 

aproximadamente 420 são também Unidades Gestoras (UG) da administração 

pública federal, recebendo uma parcela do orçamento da União. 

Os recursos administrados pelas Forças Armadas fazem parte de uma fração 

considerável do orçamento nacional. Excetuados os gastos com pessoal, as forças 

armadas são responsáveis com um grande volume de compras públicas. Conforme 

os preceitos constitucionais, a gestão desses recursos requer eficiência e economia 

dos gastos. 

A implementação prática que busca a eficiência na gestão dos recursos pelo 

Exército Brasileiro, em muitas das vezes, vem ocorrendo por diretrizes emitidas pelo 

comando da força. A coordenação entre seções de licitações de Organizações 
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Militares situadas em uma mesma guarnição é uma das medidas implementadas por 

essas diretrizes, com os denominados Grupo de Coordenação e 

Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC). 

A implantação do GCALC tem como objetivo estabelecer as licitações 

prioritárias realizadas de forma centralizada por meio do Sistema de Registro de 

Preços, planejar as licitações para o exercício financeiro, coordenar um cronograma 

de execução, bem como determinar as UG da Guarnição que serão responsáveis por 

gerenciar cada processo de aquisição. 

 
 

1.1 PROBLEMA 

 

 
A implantação de um sistema de compras compartilhadas coordenando 

diversos órgãos públicos é uma convergência na administração pública federal, na 

busca de maior eficiência na gestão dos recursos públicos. 

O princípio da eficiência no procedimento licitatório não tem por objetivo apenas 

alcançar o menor preço do objeto licitado, mas também obter a proposta mais 

vantajosa, que possua melhor qualidade e menor ônus na utilização dos recursos 

públicos. O ônus nesse caso também inclui o custo do uso da máquina pública na 

realização do certame licitatório. 

Nas compras e contratação de bens e serviços comuns, por força de 

normatização, é utilizada a modalidade de licitação pregão eletrônico. O pregão 

eletrônico, por sua vez, é utilizado sob o Sistema de Registro de Preços. Nesse 

sistema gera-se uma ata que é válida por doze meses, garantindo o preço de 

compra por esse período. O mais interessante dessa forma de licitar é que outros 

Órgãos podem participar do certame, o que permite a realização de compras 

conjuntas. 

O Exército Brasileiro, por intermédio  da Portaria nº 01 da Secretaria de 

Economia e Finanças (SEF), de 27 de janeiro de 2014, normatizou o uso do Sistema 

de Registro de Preço no âmbito Exército. O artigo 12 da referida portaria aborda 

sobre licitações conjuntas realizadas entre organizações militares de uma mesma 

guarnição. Em um escopo maior do que uma divisão de tarefas ocorre a menção na 

portaria da criação de Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e 

Contratos (GCALC). 
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Do exposto anteriormente, chega-se ao seguinte problema de pesquisa: em 

que medida o planejamento e a execução de licitações compartilhadas no âmbito da 

mesma guarnição aumenta a eficiência na gestão das organizações militares, 

reduzindo os custos das aquisições? 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

 
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a adequação do planejamento 

dos procedimentos licitatórios proporcionando maior eficiência por meio de licitações 

compartilhadas pelas organizações militares realizadas no âmbito de uma guarnição. 

Para alcançarmos este objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Analisar o embasamento legal das licitações compartilhadas; 
 

b) Identificar as experiências correlatas no âmbito de diversos entes da 

administração pública e da iniciativa privada; 

c) Identificar a concepção dos militares responsáveis pela execução das 

licitações nas organizações militares sobre um procedimento conjunto com 

outras unidades; 

d) Identificar a existência de fatores que afetam o planejamento de 

licitações compartilhadas; e 

e) Levantar os fatores que impactam de forma positiva ou negativa na 

gestão administrativa das organizações militares com a realização de 

licitações compartilhadas. 

 

 
1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 
 

Face o cenário onde encontra-se inserida a realização de compras 

compartilhadas em uma guarnição, surgem as seguintes questões de estudo na 

presente pesquisa: 

 
a) Como funciona o processo de gestão na administração pública 

brasileira? 
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b) Como são realizadas as compras públicas no Brasil? 

c) Como podem ser realizadas licitações compartilhadas na 

administração pública? 

d) Quais são os reflexos na implantação de licitações compartilhadas 

na administração pública? 

e) Como pode ser vantajoso a realização de licitações compartilhadas 

por órgãos públicos? 

f) Quais sãos os fatores preponderantes para o sucesso na 

implantação do processo de licitações compartilhadas? 

 
 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 
 

A implantação das compras compartilhadas por órgãos públicos é feita de 

forma que se adapte à realidade de cada ente da administração, pois o legislador 

brasileiro não traçou diretrizes para regular tal método. O sistema de licitações 

compartilhadas, apesar de não possuir uma regulamentação específica, é um 

procedimento que vem sendo adotado por diversos órgãos públicos com objetivo de 

alcançar uma melhor gestão dos recursos. 

O Exército, como órgão da administração pública, já assimilou a importância da 

desburocratização dos seus sistemas de gestão e o alinhamento com os demais entes 

da administração federal na adoção de novas práticas visando o aumento da 

eficiência. A realização de compras compartilhadas passou a ser uma medida 

incentivada pelo comando da Força. Por meio de ações  da Secretaria de Economia 

e Finanças, esse tipo de procedimento passou a ser incentivado nas organizações 

militares em âmbito guarnição. 

Diante desse cenário, surgiu a possibilidade da organização de Grupos de 

Seções de Licitações, entre outros meios de centralizar a administração e reduzir a 

carga administrativa de cada Organização Militar, deixando assim de onerar seu 

efetivo com medidas burocráticas e dar maior ênfase à atividade fim. 

A realização de certames licitatórios de forma conjunta por Organizações 

Militares requer planejamento e coordenação entre essas unidades. Tornar essa ação 

realizável e satisfatória não é algo simples. Em muitos casos, a concretização desse 

tipo de forma de gestão é influenciada pelas relações econômicas das OM com a 

sociedade local, bem como as peculiaridades de fornecedores e as necessidades 
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que a instituição apresenta em cada região. 

As dificuldades de planejamento entre as organizações militares na elaboração 

de uma forma viável à realidade de cada guarnição é um desafio a ser vencido na 

busca pela eficiência dessa forma de gestão. Diversos fatores devem ser observados, 

como a definição do objeto do certame licitatório, das quantidades a serem cotadas, 

do calendário a ser obedecido pelos participantes, as atribuições da responsabilidade 

pela coordenação das ações, entre outros fatores, afetam o sucesso dessa prática e 

comprometem a eficiência do método. 

Segundo Meirelles (2010, p. 98), o princípio da eficiência exige que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza e rendimento funcional. Esse preceito 

atende aos modernos preceitos da administração pública gerencial. Assim, não basta 

desempenhar as funções públicas de acordo com a lei, é preciso realizá-las da melhor 

forma possível, sem desperdícios, buscando a melhor relação custo-benefício. 

Em suma, é de grande relevância um estudo pormenorizado da implantação 

dessas práticas de gestão, para que sejam sanadas as adversidades encontradas 

no desenvolvimento dessas ações. Essas medidas tem por objetivo uma 

administração mais eficiente e menos burocrática, alinhadas com a administração 

pública gerencial, conforme as metas propostas pelo Comando do Exército. 
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2 METODOLOGIA 

 

 
2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 
 

O objeto formal de estudo da presente pesquisa é a realização de licitações 

compartilhadas por organizações militares em âmbito guarnição e sua contribuição 

para eficiência na gestão administrativa dessas OM. 

Conforme determinação da Secretaria de Economia e Finanças, órgão de 

direção setorial do Exército Brasileiro, por meio  da Portaria nº 01 da SEF, de 27 de 

Janeiro de 2014, eu seu artigo 12 define que, “Poderá ser constituído, a critério do 

comandante da guarnição, um Grupo de Coordenação e Acompanhamento das 

Licitações e Contratos (GCALC), formado pelos fiscais administrativos das Unidades 

Gestoras.” 

O contexto do objeto de análise é a gestão financeira da OM, pois as licitações 

se destinam a empregar os recursos descentralizados para as atividades 

desenvolvidas pela organização militar. Nessa conjuntura, o tempo para a apreciação 

do objeto de pesquisa seria um exercício financeiro (duração de um ano), que é o 

mesmo tempo da validade de uma ata de registro de preço. O espaço para análise é 

uma guarnição, pois é a delimitação territorial de onde o Comando do Exército propõe 

que unidades militares realizem as licitações compartilhadas. 

 

2.1.1 Variáveis 

 

Variável independente: Planejamento e a execução de licitações 

compartilhadas no âmbito da mesma guarnição. 

Definição – Com a emissão da Portaria nº 01 da SEF de 27 de janeiro de 

2014, algumas guarnições passaram a implantar um procedimento de compras 

compartilhadas através da realização de licitações conjuntas. Para tanto, se verificará 

a implantação desse método de compras compartilhadas em uma guarnição. A sua 

medição será feita por meio de análise das respostas a um questionário enviado para 

Organizações Militares de diversas guarnições do Exército Brasileiro: 
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Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores Forma de Medição 

Planejamento e a 
execução de 

licitações 
compartilhadas no 
âmbito da mesma 

guarnição 

 

Emprego do 
GCALC 

Ausência de licitações 
compartilhadas no âmbito da 

guarnição 

Resposta ao 
questionário 

( Apêndice A - 
Item 1): 

 

Questão preliminar: 
 

“Assinale uma (ou 
mais) práticas 
adotadas na 
realização de 

certames 
licitatórios pela 

OM” 
( conforme a 

frequência das 
repostas serão 

medidos os 
indicadores) 

Houve uma distribuição das 
licitações em âmbito guarnição 

Houve calendário estabelecido 
para realização de licitações 

conjuntas 

Houve coordenação do Escalão 
Superior 

Existem estruturas implementadas 
(criação de Bases Administrativas) 

QUADRO 01 - Definição da variável Independente 
Fonte: O autor 
 

Variável dependente – A eficiência na gestão das organizações militares. 

Definição: Com a implantação do procedimento de licitações compartilhadas 

pelas organizações militares em uma mesma guarnição, a eficiência desse sistema 

pode ser mensurada a partir de três dimensões, sendo eficiência administrativa, 

eficiência financeira e eficiência na execução orçamentária. 

 

 
Variável 

Dependente 
Dimensão Indicadores Forma de Medição 

Eficiência na gestão 
das organizações 

militares 

Eficiência 
Administrativa 

O estabelecimento de 
expectativas realistas para 
realização dos processos 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.1) 

A existência cooperação e 
comunicação entre as 

OM 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.2) 

A distribuição dos  trabalhos 
atende a todas as OM 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.3) 

Os certames compartilhados 
facilitaram o trabalho  das 

Seções de Licitação 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.4) 
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Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores Forma de Medição 

  Houve redução do efetivo da 
Seção de Licitações por 
conta da distribuição dos 

processos entre 
outras OM 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A- item 2.5) 

Houve especialização da OM 
em licitar determinado tipo 

de material 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.6) 

Eficiência financeira Houve melhoria na 

qualidade dos materiais 
adquiridos 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.7) 

Houve redução no custo dos 
materiais adquiridos 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.8) 

Houve redução no número 
dos processos 

realizados 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.9) 

Houve redução nas 
impugnações de edital 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.10) 

Eficiência na 
execução 

orçamentária 
e  financeira 

Houve melhoria no 
cumprimento dos prazos 

estabelecidos pelo Comando 
do Exército 

para execução financeira 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.11) 

Houve redução no 
recolhimento dos créditos 
disponíveis não aplicados 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.12) 

A homologação das 
licitações realizadas 

antecediam a chegada dos 
créditos 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.13) 

Houve redução no tempo 
para recebimento do material 

licitado 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.14) 

Houve diminuição dos 
empenhos inscritos em 

restos a pagar 

Resposta ao questionário 
( Apêndice A - item 2.15) 

QUADRO 02 - Definição da variável dependente  

Fonte: O autor 

 
2.1.2. Delimitação do estudo 

 
 

O planejamento de certames licitatórios em comum por órgãos públicos não 

possui regulamentação específica e sua implantação ainda é incipiente na 

administração pública do nosso país. Como não existe legislação específica, pode 

ocorrer uma variação da forma de implantação e a influência que esse sistema em 

cada Organização Militar. O  campo a ser estudado  objetivamente neste trabalho 
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será a eficiência desse sistema através da análise de determinados aspectos 

comuns aos setores responsáveis pelas licitações. 

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 

A população da pesquisa, com cerca de 415 elementos é composta pelos 

militares gestores de compras, que são responsáveis pelo lançamento de registro de 

preços das SALC (Seção de aquisição, licitação e contratos) das Organizações 

Militares com autonomia administrativa, distribuídas nas diversas guarnições do 

Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro possui, segundo a Diretoria de Gestão 

Orçamentária, 415 unidades com autonomia administrativa. Pode-se dizer então que, 

a população inclui aqueles que, indiferente do posto ou graduação, exercem 

atividades pertinentes a aquisição de bens e serviços, ou seja, são gestores de 

compras cadastrados no sistema de compras governamentais. 

Para identificar o responsável pelo lançamento do registro de preços de cada 

Unidade Gestora foi realizada uma pesquisa junto ao sistema Intenção de Registro de 

Preço no Portal de Compras Governamentais, onde fica registrado os dados do militar 

habilitado a realizar os lançamentos. É importante salientar que independente de 

posto ou graduação, o militar possuí uma senha vinculada a seu perfil e a sua 

unidade gestora para acessar esse sistema. 

Para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, buscou-se coletar uma 

amostra, aplicando um questionário aos gestores de compras cadastrados no Portal 

de Compras Governamentais de 100 Organizações Militares. Essas OM se localizam 

em 28 guarnições diferentes, de todos os Comandos Militares de Área, distribuídos 

nas diversas regiões do território nacional. 

 
Comando Militar Sede da guarnição Nº de agentes avaliados 

CMP Brasília 5 

CMO Campo Grande 5 

CMP Goiania 2 

CMNE Recife (Grande Recife) 5 

CMNE Salvador 3 

CMNE Fortaleza 3 

CMNE Natal 3 

CMNE João Pessoa 2 

CMA Manaus 5 
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Comando Militar Sede da guarnição Nº de agentes avaliados 

CMN Belém 4 

CMA Porto Velho 3 

CMA São Gabriel da Cachoeira 3 

CMA Boa Vista 3 

CMA Tefé 1 

CML Rio de Janeiro 7 

CMSE São Paulo 5 

CML Juiz de For a 4 

CML Belo Horizonte 4 

CMSE Campinas 2 

CMSE Taubaté 1 

CMS Porto Alegre 5 

CMS Santa Maria 4 

CMS Curitiba 3 

CMS Santiago 4 

CMS Uruguaiana 3 

CMS Bagé 5 

CMS Alegrete 3 

CMS Florianópolis 3 

Total de agentes avaliados 100 

 QUADRO 03 - Categorização da amostra 
Fonte: O autor 

 

O acesso ao sistema Comprasnet, onde pode ser identificado o responsável 

pelas licitações de cada unidade gestora, fornece acesso apenas aos dados 

profissionais do servidor, disponíveis com amparo no princípio da publicidade. O 

critério de seleção inicial levou em consideração o fato de que esses indivíduos 

realizam o lançamento das licitações no sistema Compranset e são, em consequência 

disso, envolvidos diretamente nos os certames licitatórios. 

Conforme definido por Marconi e Lakatos, amostra é uma porção ou parcela, 

selecionada de um universo. Por sua vez, o universo, chamado também de população 

é um conjunto de elementos que apresentam pelo menos uma característica em 

comum. 

No presente trabalho a amostra é derivada da população dos profissionais de 

todas as unidades gestoras do Exército Brasileiro, de forma espontânea e gratuita. 

Essa amostra foi extraída um grupo principal por adesão como amostragem. Sendo 

assim, nessa pesquisa a amostra é composta pelos profissionais aos quais foram 

enviados os questionários: 100 (cem) militares, de uma população de 415 militares. 
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Pode ser classificada como não probabilística ou por conveniência (VERGARA, 

1998; GIL, 2002). Nesse tipo de amostras são usados procedimentos estatísticos, 

selecionam-se os elementos de acordo com a facilidade de acesso a eles. Esses 

casos são escolhidos pelo critério de intencionalidade e com base em certas 

características tidas como proeminentes pelos pesquisadores. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
 

A classificação de uma pesquisa pode ser dada de acordo com os objetivos e 

aos procedimentos utilizados para sua elaboração 

No que tange à abordagem analítica, a presente pesquisa é qualitativa, pois os 

dados são avaliados indutivamente e não expressos apenas de forma numérica. Por 

tratar-se de uma pesquisa predominantemente qualitativa, a análise dos fatores que 

influenciam a elaboração de certames licitatórios compartilhados por Organizações 

Militares é realizada de forma subjetiva, buscando compreender as peculiaridades que 

possibilitariam uma maior eficiência na gestão realizadas por estes entes públicos. 

Conforme Bogdan e Bikklen (2013) a investigação qualitativa atribui grande 

importância ao ambiente natural em que ocorre o fenômeno estudado. De forma 

descritiva, esse tipo de pesquisa tem seus dados demonstrados em forma de 

palavras ou imagens, o que não impede que se utilize dados numéricos ou 

quantitativos. Neste tipo de pesquisa é dado maior ênfase nos processos que nos 

resultados, ou seja, além de alcançar determinada resposta para o problema, objetiva- 

se compreender como essa solução foi produzida. 

Mesmo com a utilização de elementos quantitativos, a abordagem não se 

modifica, pois é a mais adequada aos objetivos do estudo. Uma análise quantitativa 

com o intento de classificar e avaliar informações sobre opiniões e números de uma 

amostra atrelaria o sucesso do trabalho realizado a adesão à pesquisa, podendo 

inviabilizar os objetivos por uma adesão muito aquém do esperado. 

Quanto aos objetivos gerais, essa pesquisa é de natureza exploratória, pois 

tem como alvo proporcionar uma maior compreensão sobre as questões em análise, 

envolvendo levantamento de dados documentais e bibliográfico, pesquisando em 

exemplos e em estudos de caso. 

Como a realização de licitações compartilhadas é um procedimento já 
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realizado no Exército Brasileiro em algumas guarnições, a pesquisa é feita com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a elaborar questões de estudo, esmiuçando as 

experiências, problemas e estudos sobre o caso. 

Será procedida uma pesquisa de campo junto às seções de licitações de 

diversas organizações militares para levantar dados que colaborem com o estudo da 

aplicação prática do assunto. A realização da pesquisa de campo é feita utilizando-

se de um questionário abordando aspectos atinentes ao tema. 

Outro instrumento usado na presente pesquisa é o portal de compras 

governamentais. Através dele é possível analisar dados das licitações, a equipe 

responsável e os resultados obtidos em cada certame. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 
A revisão da literatura sobre o tema foi feita com a realização de uma 

pesquisa bibliográfica e em documentos que permitiram a fundamentação teórica 

para abordagem do assunto relacionado a licitações realizadas de forma 

compartilhadas por órgãos públicos. 

Primeiramente buscou-se elucidar o contexto envolvendo a realização de 

licitações pelos órgãos públicos. Nesse item foram consultados livros sobre o Direito 

Administrativo e específicos sobre licitações. Também como embasamento teórico, 

foi examinada a legislação sobre licitações, que é ampla e esparsa. A legislação sobre 

o tema evoluiu muito ao longo dos anos, principalmente após a promulgação da lei 

8.666/93, com o surgimento de novas medidas normativas para adaptar a 

administração pública aos novos métodos de gestão. 

A legislação que regula as licitações é de caráter oficial e público, estando 

disponíveis nos sites oficiais do governo e de fácil acesso pela rede mundial de 

computadores. Essa legislação é publicada no Diário Oficial da União, sendo sua 

consulta realizada por meio da página virtual da imprensa nacional. 

Lakatos e Marconi (2003,p. 178) confirmam a importância da utilização de 

documentos oficiais e jurídicos para uma pesquisa, sendo fontes fidedignas de dados, 

pois serve como demonstração da forma que a sociedade regula o comportamento de 

seus elementos e busca solução para os problemas sociais. 
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O site Comprasnet, mantido pelo governo federal, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, é uma plataforma eletrônica com diversas 

funcionalidades, onde são realizadas licitações públicas e também armazenados os 

dados referentes a esses processos licitatórios. Através de mecanismos de pesquisa 

nesse site pode-se ter acesso a ampla legislação sobre o tema, assuntos relacionados 

e dados de diversas licitações realizadas por todos os órgãos públicos nas diversas 

esferas de governo. 

Como fonte de consulta também foram utilizadas páginas na Internet oficiais 

do Exército Brasileiro, como a da Secretaria de Economia e Finanças – SEF e páginas 

das diversas Inspetorias de contabilidade e finanças- ICFEx de todo o Brasil, que 

disponibilizam determinados assuntos sobre licitações, administração e gestão do 

Exército. 

Entre as páginas acessadas para utilizar como fonte de pesquisa podem ser 

citadas as dos seguintes órgãos do Exército: 

SGEx: onde é encontrada regulamentos internos e portarias sobre a 

organização administrativa das OM EB; 

SEF: onde estão disponíveis portarias, pareceres, relatórios e outros 

documentos não publicados sobre gestão orçamentária no âmbito do EB; 

ICFEx: São as inspetorias distribuídas pelas Regiões Militares, onde estão 

disponíveis assuntos relacionados a atos normativos e gestão orçamentaria do EB. 

É importante mencionar que a própria Advocacia Geral da União (AGU) 

disponibiliza em sua página na internet documentos e matérias abordando o tema de 

licitações e administração pública, sendo estes utilizados como fonte de consulta, 

visto que essas publicações ratificavam o entendimento do assunto pelos servidores 

desse órgão. 

Em um segundo momento, buscou-se pesquisas bibliográficas sobre gestão 

pública e administração. Foram consultados livros, revistas e obras sobre o tema. O 

enfoque maior foi dado as obras que tratavam sobre o modelo de administração 

gerencial, que está relacionado com o sistema de licitações compartilhadas pelos 

entes públicos. 

Na análise das obras consultadas, muitas abordaram métodos gerenciais 
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empregados na administração privada, que já foram ou podem ser adaptadas aos 

entes públicos, enriquecendo as discussões sobre o objeto de estudo. 

As obras utilizadas foram consultadas junto ao acervo de bibliotecas, nesse 

caso da Universidade Federal do Paraná e obras disponibilizadas em bibliotecas 

virtuais na rede mundial de computares. 

 
2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Conforme a concepção de Bardin (1977), a apreciação de conteúdo tem por 

objetivo verificar os dados dos mais diversos tipos de documentos, sendo esse 

procedimento dividido em três etapas: Pré-análise; Exploração do material; 

Tratamento dos resultados, inferências e interpretação. 

Na primeira parte, chamada de pré-análise, são elaborados os 

questionamentos fundamentais ao início do trabalho. Nessa etapa o pesquisador 

começa a escolha dos documentos, que são selecionados por sua relação com o 

universo da pesquisa. 

Os documentos fonte de dados desta pesquisa foram escolhidos em uma pré- 

análise pela regra da pertinência. Foram coletados por meio de pesquisas 

bibliográficas em livros, revistas especializadas, leis, decretos, portarias, dentre 

outros com dados relevantes ao tema. A pesquisa documental, conforme Gil (1999), 

se baseia em materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem 

ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Na segunda parte, segundo as ideias de Bardin, (1977) o pesquisador irá 

ratificar as decisões adotadas na etapa anterior, sistematizando os dados. 

Por meio desse método, as questões do roteiro de pesquisa foram 

categorizadas de forma subsidiar as respostas para as questões de estudo. Desta 

forma, procede-se uma pesquisa de campo junto às seções de licitações de diversas 

organizações militares para levantar dados que elucidem os pressupostos em estudo. 

A pesquisa de campo é realizada com a aplicação de um questionário abordando o 

assunto. 

O parâmetro para admissão das ideias encontradas nas respostas ao 

questionário ou nas informações coletadas foi a observância aos princípios 
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constitucionais que regem a administração pública. Não foram convalidadas opiniões 

contrárias aos princípios constitucionais e legislação vigente. 

Para validar os questionários, realizou-se um pré-teste antes do envio para os 

indivíduos da amostra. Essa ação foi direcionada a quatro integrantes da Seção de 

Licitações do 5 º Batalhão Logístico, que por sua experiência na função poderiam ter 

uma visão crítica sobre as indagações feitas na pesquisa. Assim, o questionário teve 

sua eficácia avaliada, para que se confirmasse a abordagem correta da assunto e 

sua validade enquanto instrumento de coleta de dados. 

Em uma terceira etapa, seguindo as definições de Bardin (1977), foram 

discutidas  ideias obtidas a partir dos dados resultantes da pesquisa. Através 

inferências, pôde ser realizada a interpretação dos dados, relacionando- os com o 

referencial teórico pesquisado. 

 
2.3.3 Instrumentos 

 

 
Conforme a definição de Marconi e Lakatos, questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito. 

Na realização da pesquisa de campo é necessário a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Para esse trabalho foi escolhido o questionário 

como instrumento, devendo ser aplicados aos agentes responsáveis pelas licitações 

das organizações militares, sendo realizado por meio eletrônico. A elaboração do 

questionário é feita mediante o uso da ferramenta eletrônica Google Foms. 

Foi elaborado um questionário de perguntas fechadas (Apêndice A), de forma 

que o participante escolha sua resposta entre opções. Este tipo de pergunta, embora 

restrinja a liberdade das respostas, permite uma melhor tabulação dos dados, pois 

as respostas são mais objetivas. Como forma de respostas foi dado uma escala de 1 

a 7 (1= discordo totalmente a 7= concordo totalmente). 

Os quesitos são relacionadas com as questões de estudo, de forma que o 

instrumento de pesquisa permita atingir os objetivos propostos para estudo. 

A escolha do questionário como forma de instrumento ocorreu por suas 

inúmeras vantagens, como atingir um maior número de pessoas simultaneamente, 
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abranger uma área geográfica mais ampla, economia de meios e de pessoal e 

flexibilidade na forma que é respondido, podendo ser feito conforme disponibilidade 

do participante. 

 
 

2.3.4 Análise dos dados 

 
 

Foram efetuadas a apreciação da frequência das variáveis, para aferir o 

comportamento dos dados coletados. Os dados obtidos foram analisados dentro de 

um quadro metodológico hipotético – dedutivo, que elabora questões de estudo a 

partir das quais as conclusões alcançadas podem ser deduzidas. Assim, a análise e 

a consolidação dos elementos da pesquisa serviram como base para a admissão 

das questões sugeridas, ou seja: a eficiência na realização de licitações 

compartilhadas no âmbito de uma guarnição. 

As opiniões da amostra foram classificadas em importância em acordo com a 

frequência de citação. As explicações não se limitaram a análise quantitativa dos 

dados obtidos, dando ênfase na abordagem qualitativa. Para o alcance dos objetivos 

propostos, buscou-se identificar a relação entre os certames licitatórios realizados de 

forma conjunta e a eficiência na gestão das Organizações Militares. As questões de 

estudo poderiam ser refutas, conforme os resultados do instrumento de coleta de 

dados.  

A intenção da análise realizada foi verificar qual a percepção desses agentes 

a respeito do assunto, bem como levantar os possíveis obstáculos organizacionais à 

realização de certames compartilhados propostos nas questões de estudo da 

pesquisa. 

A natureza dos dados colhidos não exigiram tratamentos estatísticos 

complexos, sendo em geral utilizadas as médias aritméticas. O programa Office 

Excel foi utilizado para a produção dos resultados percentuais e gráficos explicativos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

O terceiro capítulo do presente trabalho tem o escopo de proporcionar uma 

visão ampla sobre os aspectos levantados a respeito de licitações compartilhadas por 

entes públicos, mais especificamente em organizações militares situadas em uma 

mesma guarnição. Com o apoio de um referencial teórico sobre gestão 

administrativa e compras públicas, pretende-se alcançar premissas que motivaram 

as propostas de estudo sobre tema em análise. De forma a tornar o referencial 

teórico mais didático e inteligível, a abordagem sobre o assunto será subdividida em 

três enfoques. 

A abordagem realizada na primeira parte é relacionada com a evolução da 

Administração Pública brasileira. Citando os modelos patrimonialista, burocrático e 

gerencial, procurou-se mostrar como se deu a evolução dos métodos de gestão 

utilizados pelo governo brasileiro, com foco em identificar o direcionamento tomado 

pela Administração Pública no Brasil ao longo dos anos, bem como os objetivos a 

serem alcançados pelos gestores na condução da máquina pública. 

A segunda abordagem foi centrada nas compras públicas realizadas pelo 

governo. O assunto, obrigatoriamente, menciona o processo licitatório, pois é 

imperativo ao administrador público se utilizar de um procedimento licitatório para 

realizar aquisições e contratações. Os estudos dos mecanismos e modelos de 

certames licitatórios tem o intuito de compreender a forma como pode ser realizada 

uma licitação compartilhada por diversos entes públicos. 

Por fim, o último enfoque é dado na realização de aquisições contratações 

através de certames licitatórios compartilhados por entes públicos. De forma 

incipiente, esse tema já foi realizado por alguns órgãos, inclusive com determinações 

e diretrizes de seus dirigentes. Resta então a abordagem do assunto em sua aplicação 

prática, em consonância com os objetivos da Administração Pública federal, 

explorando os aspectos positivos e negativos de sua implantação. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

A administração pública brasileira foi submetida a diversos processos de 

modernização promovidos pelos governos ao longo dos anos. Essas mudanças foram  
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realizadas por meio da implantação de reformas administrativas com o fulcro na 

racionalização da burocracia pública brasileira. 

Primeiramente, é preciso delimitar o significado do que seria administração 

pública na estrutura organizacional do nosso país. Conforme a definição dada por Hely 

Lopes Meirelles (2010), o termo administração pública foi definido utilizando-se o seu 

sentido material, representando um conjunto das funções necessárias para a 

realização dos serviços públicos em geral. Trata-se do desempenho perene e 

sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em 

benefício da coletividade. A Administração não pratica atos de governo, restringindo- 

se a atos de execução, com diferentes graus de autonomia funcional, conforme a 

competência dos seus órgãos ou agentes 

As ações realizadas pela administração pública não se submetem apenas a 

legislação vigente, mas obedecem também aos preceitos da administração pública, 

que muitas vezes se encontram implícitos no ordenamento legal. Os gastos públicos, 

os investimentos e as ações de governo nas diversas áreas seguem uma série de 

parâmetros estabelecidos de forma que o planejamento realizado pelo governo seja 

cumprido. Esses parâmetros correspondem a forma de gestão desenvolvida pelo 

administrador público. O Brasil passou por diversos modelos de gestão, que em 

conformidade com a necessidade e adequação ao momento histórico de cada época, 

correspondia aos objetivos do governo vigente. Ao longo dos anos esse sistema 

evoluiu em busca de uma forma mais adequada de gestão, sanando os aspectos 

negativos e aprimorando os positivos, de maneira que garantisse o progresso da 

nação. 

Conforme descrito por Jose Celso Cardoso Jr, atualmente os objetivos da 

gestão pública passaram a ter um caráter gerencial, com ênfase na eficiência do 

Estado: 

 
Agendas de gestão pública, voltadas basicamente à racionalização 

de procedimentos relativos ao gerenciamento da burocracia e das funções 

de orçamentação, implementação, monitoramento, avaliação e controle 

das ações de governo, porquanto relevantes, passam a dominar o debate, a 

teoria e a prática da reforma do Estado, como se apenas da eficiência – 

fazer mais com menos – fosse possível chegar à eficácia e à efetividade 

das políticas públicas. Por meio deste expediente, planejar passa a ser 

compreendido, frequentemente, apenas como processo por meio do qual 

são 
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compatibilizadas as ações a serem realizadas com os limites 

orçamentários previstos (CARDOSO JR, 2011, p.10). 

 

 
Diferentes definições foram dadas ao longo do século XX e XXI para 

denominar as ações organizacionais implementadas na Administração Pública 

brasileira. Na segunda metade do século XX surgiu a expressão Reforma 

Administrativa, definida como um esforço para gerar as mudanças fundamentais 

nos sistemas de administração pública, mediante reformas em todo o sistema ou, 

pelo menos de medidas que visem à melhoria de um ou mais de seus elementos-

chave, como estruturas administrativas, pessoal e processos (SPINK, 2006, p.148). 

É fundamental para entender o sistema que atualmente rege a 

administração pública a análise dos modelos de gestão adotado pelo Brasil ao 

longo dos anos. O estudo desses modelos permite identificar os fatores 

responsáveis pela adoção do um sistema de gestão e compreender qual é o futuro 

da administração pública no Brasil. Essa análise também fundamental para a 

compreensão das estruturas administrativas de diversos órgãos públicos, sendo 

nesse trabalho objeto de análise a gestão realizada pelo Exército Brasileiro para 

realização de compras públicas. 

A execução de aquisições e contratações pelos órgãos públicas ocorrem 

em conformidade com o modelo de administração pública utilizado pelo governo. A 

estrutura dos órgãos públicos corresponde aos mecanismos necessários para o 

desenvolvimento do planejamento governamental. 

Em uma análise histórica dos modelos de administração pública, o Brasil 

passou por três fases principais: a fase patrimonialista (durante o Imperial), 

burocrática (governo Vargas) e gerencial (fase vigente e que ainda está sendo 

aperfeiçoada). 

 
3.1.1 Modelo patrimonial de Administração Pública 

 
 

O modelo patrimonialista é um sistema presente em monarquias e governos 

absolutistas. Foi  adotado  na  formação   dos    estados   nacionais,   principalmente 

nos Estados  europeus no século XIX. A principal característica desse modelo é a 

mistura entre o patrimônio estatal e pessoal do líder político: 
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O patrimonialismo caracterizava-se pelo caráter personalista do poder, pela 

lógica subjetiva e casuística do sistema jurídico, pela irracionalidade fiscal e 

pela tendência à corrupção do quadro administrativo. Em sua formação 

mais descentralizada – a organização feudal –, a dominação patrimonial 

deu vida a uma estrutura social antagônica ao poder absoluto do soberano 

(CAMPANTE, 2003, p.153) 

 

 
Nesse modelo de administração a gestão era tomada como um “assunto 

particular” do governante. No modelo de administração patrimonialista os 

procedimentos e as decisões eram influenciados pela opinião pessoal do governante, 

o que nem sempre estava em conformidade com os anseios da população. Essa forma 

de gestão propiciava, por conta de suas características, o nepotismo e a corrupção. 

O chefe de Estado poderia empregar, contratar e comprar conforme seu interesse. 

No Estado moderno não houve espaço para tolerância de práticas que iam de 

encontro com o interesse da nação, o que acabou levando esse sistema ao desuso. 

A Administração Pública Brasileira, até a década de 1930 adotava o sistema 

patrimonialista, existindo uma burocracia tradicional herdada da colonização 

portuguesa. Esse sistema foi implementado por Portugal e aperfeiçoado com a vinda 

da família real portuguesa para o Brasil, como todo o seu aparato administrativo. Os 

agentes, decisões e atos ocorriam conforme decisão do rei. Nessa época havia um 

poder específico para isso, o poder moderador, com o qual o rei influenciava nas 

esferas administrativas, legislativas e jurídicas. No período monárquico brasileiro o 

patrimônio do Estado se confundia com o patrimônio da família real, não existindo 

correspondência do modelo de administração das finanças públicas e as 

necessidades da população brasileira na época (BRESSER- PEREIRA, 2006). 

 
3.1.2 Modelo burocrático de Administração Pública 

 
 

O modelo burocrático de Administração Pública surgiu juntamente com o 

declínio dos governos absolutistas. Com ascensão da burguesia em diversos países 

da Europa, passou a ser adotado uma excessiva legislação de forma a regulamentar 

todo os atos do Estado. Esse modelo foi definido pelo pensador alemão por Max 

Weber, que o    descrevia    como um      sistema baseado   no   mérito  profissional, 

evidenciando a superioridade de um governo racional. Nesse sistema há uma 

hierarquia entre as funções desempenhadas pelos agentes públicos, existindo regras 
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e modelos definidos para os atos dessas agentes. Esse sistema ainda é adotado por 

alguns órgãos públicos, podendo ser observado em diversas repartições públicas. A 

excessiva formalização dos atos públicos acaba por ser prejudicial ao 

desenvolvimento do estado, pois torna-se onerosa e pouco eficiente 

 
A administração burocrática reflete os princípios da dominação 

racional-legal e, como modelo de gestão, pôde contrapor-se a um dos 

vícios da administração patrimonial: a arbitrariedade. Concebida para 

promover a impessoalidade e a eficiência, ela revelou, com o tempo, suas 

limitações. A impessoalidade converteu-se em indiferença e os interesses 

da elite burocrática foram colocados à frente das demandas dos cidadãos 

(esse desvio denomina-se fisiologismo). A eficiência foi subvertida e 

transformou- se em morosidade e formalismo. Justamente por isso, 

“burocracia” sugere, hoje, o inverso do que designava quando foi 

concebida (OLIVEIRA, 2008, p.22). 

 
 

O Brasil da década de 30 passou um período de mudanças, com a expansão 

dos centros urbanos e a crise mundial do café, produto que movia a economia 

brasileira na época. O governo brasileiro percebeu a necessidade de acabar com o 

sistema patrimonialista até então vigente no país. Nesse panorama de mudanças 

sociais, Getúlio Vargas assumiu o poder e iniciou um governo provisório (1930-1935), 

implementando uma burocracia autoritária, resultando numa organização da 

administração pública de forma centralizadora. Esse período foi marcado pela 

“burocratização” da administração Pública brasileira, ou seja, foi implementado um 

excesso de formalidades e ritualismos na administração pública. Dentre os entes 

que se empenharam em sanar os vícios do sistema patrimonialista estava o Exército 

Brasileiro. Esse fato pode ser comprovado com o formalismo que existia em torno de 

procedimentos realizados pelas Forças Armadas. Sua legislação buscou restringir ao 

máximo a discricionariedade de seus agentes e padronizar procedimentos 

administrativos. Em uma análise da estrutura administrativa das organizações 

militares, pode ser verificado a regulamentação dos atos realizados pela instituição e 

o estabelecimento de uma rotina burocrática na realização de processos necessários 

para o desenvolvimento de atividades. Os manuais existentes versando sobre 

administração em âmbito Exército corroboram com as ideias defendidas pelo modelo 

burocrático de administração. Essa constatação pode ser feita com a análise do 

texto desses manuais, descrevendo os procedimentos para realização do trabalho 

administrativo das Forças Armadas,  como por exemplo o Regulamento de 



39 

 

Administração do Exército (OLIVEIRA, 1984).   

No final dos anos 50, face aos problemas advindos de um modelo burocrático, 

o governo começou a elaborar diagnósticos sobre a importância da 

desburocratização da administração pública. Juscelino Kubitschek, com o Decreto nº 

39.510, criou em 1956 a Comissão de Simplificação Burocrática (COSB), que  teve  

o objetivo de simplificar o trâmite de documentos. A emissão desse decreto não 

provocou as mudanças esperadas na desburocratização da administração pública, 

mas foi um dos passos iniciais em direção ao próximo modelo de gestão utilizado pelo 

governo (PEREIRA,1998). 

No período dos governos militares, primou-se pela modernização do país, 

realizando mudanças profundas e grandes obras de infraestrutura em todo o território. 

O que se procurava na época era transformar o Brasil, até então uma nação 

predominantemente rural, em uma economia urbana e industrial. No campo da 

administração pública foi elaborada uma reforma desenvolvimentista, com o escopo 

modernizar a estrutura do Estado e diminuir os procedimentos burocráticos. Para 

cumprir as metas estabelecidas pelo governo, o principal dispositivo legal emitido 

nessa época foi o Decreto-Lei nº 200/67, que versava sobre a organização da 

Administração Federal, estabelecendo diretrizes para a reforma administrativa. O 

decreto trazia os princípios orientadores da Administração Federal, como 

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, 

buscando sanar os problemas do modelo anterior (PEREIRA,1998). 

O Decreto nº 200/1967, revogou as normas constantes do Código de 

Contabilidade (que até então disciplinavam a matéria de compras públicas). Nesse 

decreto a licitação foi abordada de forma sistematizada, estabelecendo a imposição 

de obediência às regras referentes à licitação aos estados e municípios. Mesmo sendo 

inovador para época, o Decreto nº 200/67 ainda trazia em seu texto os preceitos de 

uma administração burocrática, conforme visto na complexibilidade de suas normas 

(COELHO MOTTA, 2011). 

No final da década de 70, foi criado o Programa Nacional de Desburocratização 

- PND, que foi a primeira reforma de caráter democrático e com foco no cidadão. O 

PND teve como idealizador o ministro Hélio Beltrão, pertencente ao governo do 

Presidente Figueiredo. O programa tinha concepções que se distinguiam do processo 

de reforma da administração empregado até o momento. As suas ações para 
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combater a excessiva burocracia eram relacionadas com a Secretaria de 

Modernização Administrativa. Conforme Oliveira (1984), essas ações buscavam o 

envolvimento dos agentes públicos, englobando até mesmo os usuários dos serviços 

na busca do aperfeiçoamento da gestão pública, rompendo de vez com o sistema 

burocrático. 

As principais oportunidades de melhoria identificadas na Administração 

burocrática eram relacionados aos entraves nos procedimentos administrativos, que 

em troca de uma garantia de processos ilibados, exigiam um dispêndio muito grande 

da máquina pública. A demasiada valorização de regulamentos, as relações 

humanas em crescente despersonalização, o protagonismo das figuras com 

autoridade, a dificuldade de adaptação à mudança, a redução das interações entre a 

organização e os beneficiários, o excesso de formalidades em procedimentos simples, 

a organização hierárquica das decisões, entre outros fatores, representa disfunções 

da burocracia (MERTON, 1970). 

A queda do sistema burocrático na administração pública também pode ser 

justificada pelo momento histórico que as nações viviam, em seu aspecto econômico, 

social e cultural: 

 
A configuração estatal do período pós-guerra foi extinta por crises 

econômicas, pelo desequilíbrio fiscal dos Estados, por seus problemas de 
governança e pelas mudanças tecnológicas, financeiras e comerciais 
acentuadas pela globalização. Com menos recursos e menos poder, os 
governos buscaram reduzir suas funções e ampliar sua eficiência. 
Paralelamente, um ideário favorável ao aprimoramento da administração 
pública emergiu, desqualificando a burocracia e defendendo as premissas 
da gestão empresarial. A vitória dos conservadores na Grã-Bretanha 
(1979) e dos republicanos nos Estados Unidos (1980) fortaleceu 
politicamente esse movimento (Oliveira, 2013, p.22). 

 
 

3.1.3 Modelo gerencial de Administração Pública 

 
 

Nos anos 70, a maioria das nações viviam um período de desenvolvimento 

social e econômico, com o surgimento de novos direitos sociais e também um papel 

mais relevante da população na vida pública. A população passou a cobrar dos 

governantes uma maior pró-atividade na solução dos problemas. Como resposta a 

esses anseios, diversos países passaram a adotar um modelo de administração 

gerencial, que trazia muitos métodos até então adotados apenas na administração 
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privada (BRESSER- PEREIRA, 2006). 

A administração gerencial ganhou notoriedade em âmbito mundial no final dos 

anos 70, tendo como expoentes Margaret Thacher na Inglaterra e Ronald Regan nos 

EUA. O modelo gerencial veio como respostas as falhas do sistema weberiano, de 

caráter burocrático. O modelo de administração gerencial tinha por objetivo combater 

a corrupção, burocracia, custos e também diminuir a máquina pública. (BRESSER- 

PEREIRA, 2006). 

Na administração pública burocrática o foco era a definição dos procedimentos, 

pois entendia-se que através da instrumentalização dos meios afastaria o nepotismo 

e a corrupção. Para a administração gerencial os objetivos eram os resultados, 

evitando a ineficiência que caracterizava os procedimentos burocráticos 

(ABRÚCIO,1997). 

No Brasil, a introdução do modelo gerencial na administração Pública 

objetivava a eficiência administrativa, com uma maior produtividade e menores gastos. 

Esse objetivo fez com que o governo elaborasse ações de redução de custos e de 

pessoal para realização de suas atividades. 

Os processos que faziam parte da administração gerencial eram baseados em 

ideias já utilizadas na administração privada, como por exemplo os mecanismos de 

avaliação de desempenho. Denominações usadas no mercado empresarial foram 

adaptadas para o âmbito da administração pública, como por exemplo a identificação 

dos beneficiários dos serviços públicos eram como "fregueses ou consumidores" 

(KETTL, 2005). 

O Brasil passou por profundas mudanças no campo político durante a década 

de 80. O período dos governos militares chegou ao fim, sendo realizada a transição 

para o governo civil. Paralelo a essa transição de governo, foi promulgada uma nova 

Constituição Federal brasileira em 1988, que motivou um processo de padronização 

dos procedimentos administrativos na busca de um Estado mais eficiente em 

satisfazer as necessidades do cidadão. 

A Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo específico para tratar de 

administração pública. Apesar de não abordar diretrizes de forma específica, o texto 

constitucional foi base para o surgimento de novos dispositivos, que tiveram a função 

de aperfeiçoar a gestão administrativa do governo. 
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A crescente dinâmica do capitalismo nos anos 1980 e 1990, fez com que novos 

contextos fossem levados em conta, como por exemplo o acirramento da 

competitividade, resultante da globalização das economias e mercados. Face a esse 

novo cenário, foi preciso novamente definir o papel do Estado e seu relacionamento 

com a sociedade. O setor privado passou a incorporar parcela da produção de bens 

e serviços públicos, que até o momento eram de responsabilidade exclusiva do Estado 

(Barreto, 1999). 

No Brasil, no final da década de 90, o Ministério da Administração e Reforma 

do Estado - MARE – elaborou um caderno onde foi apresentado o programa de 

modernização do poder púbico federal. Esse caderno possuía um diagnóstico dos 

problemas identificados pelo MARE, levantando os pontos cruciais para se 

estabelecer a reforma administrativa. O programa teve por base a diferenciação entre 

duas funções primordiais do Estado: uma em nível estratégico, que é a de elaborar 

diretrizes e políticas públicas, a outra, em nível executivo, que é implementá-las em 

benefício de todos os cidadãos, com observância das diretrizes definidas. 

Conforme descrito por Bresser-Pereira, as ações de reformas administrativas 

dos anos 90 foram o embrião para o surgimento do Ministério de Planejamento e 

Gestão, órgão voltado para a eficiência das ações desenvolvidas pelo governo. 

 
Em 1995 teve início no Brasil a Reforma da Gestão Pública ou reforma 

gerencial do Estado com a publicação, nesse ano, do Plano Diretor da 

Reforma do Estado e o envio para o Congresso Nacional da emenda da 

administração pública que se transformaria, em 1998, na Emenda 19. Nos 

primeiros quatro anos do governo Fernando Henrique, enquanto Luiz Carlos 

Bresser-Pereira foi o ministro, a reforma foi executada ao nível federal, no 

MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Com a 

extinção do MARE, por sugestão do próprio ministro no final desse período, 

a gestão passou para o Ministério do Planejamento e Gestão, ao mesmo 

tempo em que estados e municípios passavam também a fazer suas próprias 

reformas. (Bresser-Pereira, 2000). 

 

O Ministério de Planejamento e Gestão foi o responsável pela criação, em 

2005, do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –GESPÚBLICA. 

Esse programa tinha o objetivo de auxiliar os entes públicos a implementarem 

medidas de fortalecimento em sua gestão interna, a fim de oferecerem serviços de 

melhor qualidade aos cidadãos. Esse programa possuía uma abrangência nacional, 

direcionando-se às organizações públicas em geral, sendo aberto a todas as esferas 
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de governo e a todos os poderes. O Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, que 

instituiu o GESPÚBLICA, em seu artigo 2º, preconizava o seguinte: 

  
 

O GESPUBLICA deverá contemplar a formulação e 

implementação de medidas integradas em agenda de transformações da 

gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano 

plurianual, à consolidação da administração pública profissional voltada ao 

interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens 

gerenciais, que objetivem: 

3.1.3.1 – Eliminar o déficit institucional, visando ao integral 

atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 

3.1.3.2 – Promover a governança, aumentando a capacidade de 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; 

3.1.3.3 – Promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento 

dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública; 

3.1.3.4 – Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, 

promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 

3.1.3.5 – Promover a gestão democrática, participativa, transparente 

e ética (BRASIL, 2005). 

 

 
Um dos principais pontos da GESPUBLICA era a determinação que as 

entidades fizessem um auto avaliação da gestão. Por meio de modelos de avaliação, 

os entes públicos deveriam realizar a análise das práticas de gestão e comparem com 

resultados de ciclos anteriores. Esse procedimento levaria a uma melhoria continua 

da gestão realizada pelo órgão. 

A auto avaliação incentivada por pelo modelo gerencial tinha o enfoque em 

verificar o papel das ações do governo como provedor da reforma da administração 

pública, com ações focadas na economia de recursos e eficiência na produção e na 

alocação de insumos. Medir o desempenho da atuação governo é especificar e 

quantificar um conjunto de relações envolvendo os recursos utilizados pelos 

programas governamentais, as atividades ou trabalhos desenvolvidos pela 

organização governamental e os resultados sociais mais amplos que devem ser 

alcançados (HEINRICH IN PETERS E PIERRE, 2010). 

Para a Administração gerencial, o objetivo primordial deveria ser a busca na 

promoção do bem comum, por meio da garantia de uma prestação pública de 

qualidade, com celeridade e presteza. Assim, a qualidade, a celeridade, a agilidade e 

a continuidade representam parâmetros à eficiência da gestão pública (BATISTA 
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JÚNIOR, 2012, p. 194). 

A estratégia para implantação da administração gerencial foi a introdução 

métodos de eficiência empresarial no setor público. Os entes públicos necessitavam 

passaram por reestruturação organizacional, de forma organizar e articular os 

recursos disponíveis, aperfeiçoando-se para seus objetivos principais. Sendo assim, 

as reformas administrativas surgiram com a promessa de agilizar a gestão, com 

enfoque na redução do tamanho do Estado (BRESSER - PEREIRA, 2006). 

A eficiência do governo passou a ser o foco da gestão realizada pelo governo, 

que busca melhorar seus indicadores em todas as esferas da administração: 

 
 

Pode ser entendida como uma importação de conceitos da chamada 
Governança Corporativa, que prevê, dentre outras características, a adoção 
de medidas de contenção dos gestores, para que não se apropriem de um 
poder maior do que o que seria desejável e exerçam suas atividades com 
transparência. A governança no setor público deve ser entendida como a 
proteção ao inter-relacionamento entre a administração, o controle e a 
supervisão feita pela organização governamental, pela situação 
organizacional e pelas autoridades do governo, com vistas à eficiência e à 
eficácia. Uma boa governança pública, à semelhança da corporativa, estaria 
apoiada em quatro princípios: relações éticas; conformidade em todas as 
dimensões; transparência e prestação responsável de contas (MATIAS- 
PEREIRA, 2008). 

 
 

3.1.3.1 Modelo de Administração Gerencial no Exército Brasileiro 

 
 

O Exército Brasileiro é uma instituição pública, sendo regulamentado por 

princípios comuns aos entes da administração direta, como legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todos previstos na Constituição 

Federal de 1988. A observância destes princípios reflete na dinâmica gerencial e 

operacional das organizações militares e exige agentes envolvidos na área 

observância às diretrizes emanadas pelo Governo Federal. 

A administração realizada pelo Exército Brasileiro é baseada na legalidade, 

com observância de uma cadeia rígida de instrumentos normativos, na maioria das 

vezes emitidos pela própria Força. Esses fatos trazem consigo uma excessiva carga 

burocrática, que muitas vezes está discrepante dos preceitos atuais da administração 

pública federal. O Exército possuí um manual específico para administração, o 

Regulamento de Administração do Exército (RAE) – (R3), aprovado pelo Decreto nº 
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98.820, de 12 de janeiro de 1990. Esse manual regula administração executada pelo 

Exército, porém não aborda itens importantes da administração pública, como por 

exemplo os assuntos referentes as licitações executadas pela instituição. 

Independente da ausência no texto do RAE, a matéria de licitações é regulamentada 

pela lei de licitações, cabendo a obediência a legislação federal. 

Sob o enfoque da administração gerencial, os desafios do Exército Brasileiro 

são ampliados, existindo contexto progressivo de transição de uma gestão burocrática 

para uma gestão gerencial. Nesse processo, é fundamental o papel de cada 

Organização Militar na busca de resultados positivos de gestão. Esses resultados 

devem ser apresentados à sociedade brasileira como um fruto do esforço da Força 

Terrestre em se adaptar ao modelo de gestão imposto pela União. 

O Exército Brasileiro, como ente da administração pública federal, possui uma 

estrutura interna, de forma que essas subdivisões sejam encarregadas de gerir 

áreas fundamentais para realização de suas atividades: 

 

 

Estruturas Órgãos 

Órgãos de 
Assessoramento Superior 

Alto-Comando do Exército; Conselho Superior de Economia e 
Finanças; Conselho Superior de Tecnologia da Informação 

 
Órgãos de Assistência 
Direta e Imediata ao 

Comandante do Exército 

Gabinete do Comandante do Exército; Centro de Inteligência do 
Exército; Centro de Comunicação Social do Exército centro de 
Controle Interno do Exército ; Consultoria Jurídica Adjunta do 

Comando do Exército; Secretaria-Geral do Exército 

Órgãos de Direção- Geral 
Alto Comando do Exército; Estado-Maior do Exército e Conselho de 

Economia e Finanças 

 
Órgãos de Direção 

Setorial 

Departamento-Geral do Pessoal; Departamento de Ensino e 
Pesquisa; Departamento de Material Bélico; Departamento de 

Engenharia e Comunicações; Departamento-Geral de Serviços e 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Órgãos de 
Assessoramento 

Consultoria Jurídica do Comando do Exército; Centro de 
Comunicação Social do Exército; Centro de Informações do Exército; 

Secretaria-Geral do Exército; outros conselhos e comissões 

Órgãos de Apoio Diretorias ou centros integrantes dos órgãos de Direção Setorial 

Força Terrestre em 
Tempo de Paz 

Comandos Militares de Área 

QUADRO 04 - Estrutura Organizacional do Exército (principais estruturas) 
Fonte: O autor 
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Nesta divisão organizacional, são os responsáveis pela administração, gestão 

e controle financeiro os Órgãos de Apoio, destacam-se a Secretaria de Economia e 

Finanças, Diretoria de Contabilidade, Diretoria de Gestão Orçamentária, Assessoria 

de Planejamento e Gestão, Diretoria de Gestão Especial e o Gabinete de 

Planejamento e Gestão. 

Por conta de aspectos burocráticos na administração militar, essa passou a 

experimentar mudanças e a buscar uma adequação aos trabalhos da Administração 

Pública federal. Todas essas mudanças objetivavam a otimização da gestão realizada 

pelos Exército Brasileiro. Assim, o alto comando do Exército sentiu a necessidade de 

melhorar sua administração, implementando conceitos do modelo gerencial. No ano 

de 2003, o Exército implementou o Programa de Excelência Gerencial (PEG), 

possibilitando mudanças mais relevantes  como o surgimento de procedimentos de 

mapeamento de processos, avaliação diagnósticas da gestão, delimitação de fatores 

de custos e adoção de estruturas funcionais, 

A estratégia das Forças Armadas com a implementação do PEG foi de 

reorganização das atividades internas com o foco na excelência. Esse programa 

estabeleceu ferramentas de gerenciamento organizacional de alto nível para contribuir 

no aumento da eficiência do Exército e a elevação dos níveis de operacionalidade. 

O PEG-EB fez com que todas as OM adotassem práticas gerenciais que 

conduzam a um melhor desempenho dos projetos e processos. Entre suas principais 

características estão a contínua avaliação, inovação e melhoria da gestão. O 

Programa teve seu término em até 2006, mas possibilitou as transformações para os 

anos seguintes. 

A adoção do PEG nas unidades do Exército não alterou seus encargos 

administrativos, apenas restringindo-se ao papel de ferramenta para melhoria 

contínua da gestão. 

No ano de 2007, através da Portaria nº 220, de 20 de abril, do Comandante 

do Exército, estabeleceu o Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB), em 

continuidade ao Programa Excelência Gerencial (PEG-EB). A implantação do SE-EB 

tinha o intuito de integrar as informações  gerenciais do Exército Brasileiro,  de forma 

que auxiliasse as decisões do Comandante do Exército e do Alto-Comando do 

Exército, incorporando os conceitos e práticas adotadas pelo PEG-EB. 
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Além das diversas subdivisões na estrutura do Exército, a Força Terrestre conta 

com uma série de sistemas responsáveis pelo gerenciamento de todo patrimônio, 

execução orçamentária, financeira e contábil de todas as Organizações Militares. 

Todos esses sistemas serviram para, dentre outras coisas, mostrar exatamente onde 

a instituição empregava os recursos a ela destinado, ficando assim clara a gestão 

realizada pelo Exército. 

Para garantir a eficácia na administração gerencial do Exército Brasileiro, a 

instituição investiu no desenvolvimento de um sistema de gestão orçamentária e 

financeira – o SIPEO. Esse investimento ocorreu em 2000, possibilitando que um 

sistema informatizado se realiza a verificação da gestão orçamentaria da Organização 

Militar, com a definição das margens de variações aceitáveis para os parâmetros 

estabelecidos pelo comando da instituição, podendo padronizar procedimentos para 

a elaboração da proposta orçamentária e realizar ajustes no planejamento da OM. 

Outro sistema utilizado pelo Exército é o Sistema Gerencial de Custos – 

SISCUSTOS. Conforme a Portaria nº 932- Cmt Ex, de 19 Dez 2007, o SISCUSTOS 

é um sistema corporativo, de desenvolvimento contínuo e evolutivo, que busca, por 

meio da utilização de recursos de TI, o gerenciamento dos custos das atividades 

(rotinas) realizadas pelas OM do EB. 

Além de sistemas utilizados apenas pelo ministério de defesa, o Exército 

participa de sistemas comuns a todos os órgãos públicos, como o Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e o Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG). 

 
 

3.1.3.2 Modernização da Administração do Exército Brasileiro 

 

 
O Exército Brasileiro tem buscado implementar, nos últimos anos, um 

processo de transformação da Instituição. Um importante marco nessa busca por 

novas formas de gestão está a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército 

Brasileiro, aprovada Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014, deu 

andamento aos objetivos propostos pelo programa da transformação do Exército, 

desenvolvido pelo Estado Maior do Exército (EME) a partir do ano de 2010. A 

Racionalização Administrativa é o estudo das causas e soluções dos processos 
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administrativos, abrangendo a responsabilidade básica de planejar e aperfeiçoar a 

gestão, as estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o objetivo de 

realizar a gestão do bem público sob responsabilidade do Exército com eficiência e, 

assim, proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade organizacional. 

Para executar um planejamento eficiente que determinasse o conjunto de 

ações estratégicas que conduziram a Transformação da Força Terrestre, o Exército 

Brasileiro lançou o Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA). Coerente 

com esta premissa, o PROFORÇA estabelece as bases para a transformação do 

Exército Brasileiro, constituindo-se no seu principal projeto integrador. 

O PROFORÇA apresentou uma concepção do Exército Brasileiro, baseada em 

capacidades, abrangendo diversos aspectos e estabelecendo os marcos temporais 

de 2015, 2022 e 2031 para implantação da transformação do Exército. Esse projeto 

diagnosticou que o primeiro requisito para o alcance dos objetivos é a imediata 

racionalização do Exército Brasileiro, com o intuito de otimizar o emprego dos recursos 

em investimentos e custeio da Força. Segundo as premissas desse projeto, existe a 

necessidade uma nova avaliação do planejamento estratégico do Exército fruto de um 

panorama econômico não-favorável aos investimentos, ocasionadas pelas diversas 

crises políticas e econômicas enfrentadas pelo Brasil. O PROFORÇA ratifica os 

procedimentos tomados de acordo com o sistema gerencial de administração imposto 

pelo Governo Federal, buscando com a menor dispêndio de recursos, realizar de 

forma satisfatória a gestão dos entes públicos. 

Sobre os recursos geridos pelo Exército, conforme dados do Ministério da 

Defesa, as Forças Armadas no ano de 2016 utilizam cerca de 1,34% do Produto 

Interno Bruno (PIB) nacional, o que corresponde ao montante de 84,5 bilhões de reais. 

Na última década os recursos destinados a defesa tiveram um saldo considerável, 

passando dos R$ 33 bilhões em 2005 para os mais de 84 bilhões atuais. Embora 

tenham aumentado os valores, o percentual do PIB empregado nas forças armadas 

continua no mesmo patamar, sendo mantido em torno de 1,43% ao longo dos anos. 
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Ano Produto Interno Bruto - 
PIB (bilhões de Reais) 

Valor destinado as 
Forças Armadas 

(bilhões de Reais) 

Porcentagem do PIB 
destinado as Forças 

Armadas 

2016 6266,895 84,509 1,35% 

2015 6000,57 81,873 1,36% 

2014 5778,95 76,874 1,33% 

2013 5331,619 70,881 1,33% 

2012 4814,76 66,37 1,38% 

2011 4376,38 61,66 1,41% 

2010 3885,847 59,45 1,53% 

2009 3333,039 50,99 1,53% 

2008 3109,8 44,62 1,43% 

2007 2720,26 39,76 1,46% 

2006 2409,45 35,58 1,48% 

2005 2170,5 33,02 1,52% 

QUADRO 05 – Proporção do gasto com as Forças Amadas em relação ao 
PIB Fonte: O autor 

 
 

Os dados sobre os gastos com as Forças Armadas são divulgados pelo 

Ministério da Defesa. Os valores do Produto Interno Bruto são disponibilizados pelas 

páginas oficiais do governo federal. 

No gráfico a seguir é demonstrado a evolução dos gastos com as forças 

armadas ao longo dos anos, demonstrando o crescente investimento do governo 

federal com a defesa nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 01: Orçamento das Forças Armadas  
Fonte: O autor 
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A diretriz do comandante do Exército 2017-2018 enfatiza a racionalização em 

todos os níveis, devendo ser aplicada de forma austera e imediata em todos os níveis 

organizacionais do Exército. A finalidade desta ação é priorizar a alocação de recursos 

humanos e materiais para a atividade-fim do Exército, a Força Terrestre. A diretriz 

de 2017 ratifica em seus termos a redução do efetivo e das UG do Exército 

Brasileiro, assunto colocado em voga pelo processo de racionalização do Exército. 

Exército Brasileiro é constituído  por aproximadamente de 650 Organizações 

Militares, distribuídas em todo território nacional. Cada uma é responsável pelos 

diversos processos administrativos necessários para a realização de suas atividades. 

Muitos desses processos não estão ligados diretamente com a operacionalidade da 

OM, mas são imprescindíveis para o seu funcionamento. 

Dessas unidades, cerca de 420 são Unidades Gestoras da administração 

pública federal, recebendo recursos diretamente do orçamento da União. Existem 

cerca de 150 guarnições militares, com o intuito de garantir a presença nacional do 

Exército Brasileiro em todo território. Há guarnições que concentram uma parcela 

considerável da força. Cidades como Brasília e Rio de Janeiro abrigam cerca de 

30% do total de organizações militares do Exército. Existe uma concentração grande 

de unidades na fronteira com o Uruguai e Argentina, fruto de um contexto histórico 

do início do século passado. 

 

 
Guarnição Nº OM 

Rio de Janeiro 107 

Brasília 60 

Recife 27 

Porto Alegre 23 

Manaus 22 

Santa Maria 20 

Curitiba 18 

Campo Grande 17 

São Paulo 16 

Salvador 12 

Belém 11 

Juiz de Fora 11 

Fortaleza 9 

Boa Vista 9 
  

 

 

 

 



51 

 

Guarnição Nº OM 

Porto Velho 9 

Belo Horizonte 9 

Natal 8 

Campinas 8 

Bagé 7 

Santiago 7 

Uruguaiana 7 

QUADRO 06 - Principais guarnições militares do país 
Fonte: O autor 

 

Uma das consequências da racionalização do Exército é a redução dos 

encargos administrativos das Organizações Militares, como a centralização dos 

procedimentos administrativos comuns entre elas. Face a esse fato, o Exército 

Brasileiro criou Bases Administrativas em diversas guarnições do país. Cada Base 

foi criada por uma portaria específica, com uma série de determinações a serem 

tomadas, de forma que se crie uma estrutura física que trabalhe em benefício 

comum a diversas OM situadas em uma guarnição. O objetivo da criação das bases 

administrativas é possibilitar o aprimoramento da administração e das atividades de 

apoio, assim como de procedimentos e processos comuns, de caráter administrativo 

(nas áreas financeira, orçamentária, ambiental e patrimonial). 

Em resumo, a Administração Pública no Brasil passou por diversas fases, 

tendo seu início em um sistema patrimonialista onde o patrimônio dos governantes 

se confundiam com o patrimônio da nação, passando para um sistema burocrático e 

por fim evoluindo para um sistema gerencial, onde o enfoque é dado na 

desburocratização de procedimentos e aumento da eficiência na gestão do 

orçamento público.  Paralelo a esse fato, o Exército Brasileiro  busca o 

aperfeiçoamento de  suas práticas administrativas, de forma que sua gestão tenha 

enfoque na eficiência e corresponda o que preconiza a Administração Pública no 

Brasil.  

 

3.2 COMPRAS PÚBLICAS 

 
O processo pelo qual as organizações definem as suas necessidades por 

produtos e serviços, identificando e selecionando fornecedores, para no fim receber e 

realizar os pagamentos pelos produtos e serviços requeridos é denominado função 
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compras públicas (BAILY; FARMER; JESSOP, 2000). 

A gestão das compras é uma das áreas mais importantes entre as funções 

desempenhadas pela Administração Pública. Possui um grande valor estratégico, com 

a capacidade de mobilizar e influenciar a economia de diversos setores, em virtude 

do poder de compra do Estado. Nos dias atuais, a compreensão da complexidade 

estratégica das compras públicas fez com que esse tema fosse objeto de diversas 

ações governamentais, com objetivo de aumentar a eficiência na realização gastos 

públicos. 

As compras públicas tornaram-se então instrumentos de política, pois, além de 

permitirem o funcionamento regular do Estado, suprem o aparelho estatal dos bens e 

serviços necessários à realização das políticas públicas, passando a ter um papel 

social em nosso país. (OLIVEIRA; SANTOS, 2015, p. 194). 

A população passou a exigir do governo uma melhor utilização dos recursos 

provenientes dos impostos pagos. 

Com o víeis de proporcionar uma melhor gestão dos gastos com bens e 

serviços utilizados no setor público, as ações governamentais passaram por uma 

modernização nos procedimentos ao longo dos anos. Em grande parte dos casos, 

este esforço resume-se à parte do processo, com um aperfeiçoamento dos sistemas 

de compras (TRIPADALLI; FERNANDES; MACHADO,2011). 

O processo de aquisição de bens e contratação de serviços é vital para grande 

parte das organizações, que, para atingir suas metas, necessitam dos mais variados 

equipamentos, insumos e serviços. O papel desenvolvido pelas compras públicas 

começou a ter grande relevância durante a segunda metade do século XX, fruto da 

adoção de métodos de administração gerencial pelos governos. A partir desse 

momento, os papéis dessa atividade foram redefinidos pelas organizações. O enfoque 

dado a gestão de compras passou do operacional para o estratégico, ganhando 

importância para os governos. (BAILY et al., 2000). 

A definição de governança pode ser dividia em gestão de cunho gerencial e 

democrático. A capacidade administrativa e financeira de um governo está ligada à 

sua e eficiência de governança gerencial. Um segundo plano apresenta a capacidade 

de governo com a presença da sociedade, do ponto de vista da elaboração e 

execução das políticas públicas, referente a uma governança democrática (ALVES e 

DUFLOTH, 2008). 
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Em virtude das diversas atribuições e da alta complexibilidade que envolvem 

os gastos públicos, as compras governamentais são necessariamente 

regulamentadas pelo Estado. Essa regulamentação varia de acordo com o contexto 

no qual se encontram, como o grau de desenvolvimento do país, fatores sociais, 

culturais, objetivos geopolíticos. No mundo, a globalização modificou o cenário das 

aquisições públicas e criou a obrigatoriedade da licitação em diversos países, como 

forma de impedir a corrupção, permitir isonomia entre os licitantes e transparência nos 

processos. (JUSTEN FILHO, 2005). 

 

3.2.1 Compras públicas no Brasil 

 
 

Conforme Lima (2015), o segmento de compras governamentais é um mercado 

estimado em cerca de meio trilhão de reais por ano – somados os valores utilizados 

pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, que correspondem aos gastos da 

administração direta, indireta, empresas mistas, autarquias e fundações. Esse fato 

mostra o potencial e as infinitas oportunidades nas quais o poder de compra 

governamental pode atuar. O correto uso do poder de compra do governo pode ser 

um fator de desenvolvimento de muitos setores e regiões, possibilitando de forma 

eficaz o fomento a economia, fortalecendo empresas e garantindo sustentabilidade 

para o seu desenvolvimento. Fortalece assim a formalização do trabalho e das 

empresas, possibilitando condições dessas serem fornecedoras do Estado. 

Segundo Madruga et al. (2013) a legislação brasileira possui um caráter 

excessivamente burocrático, com regras bastante pormenorizadas, com o intendo de 

impedir comportamentos oportunistas, o que acaba obrigando as instituições a 

seguirem procedimentos complexos que interferem diretamente na gestão de logística 

de materiais e serviços. A performance das atividades de compras no Brasil, conforme 

alguns críticos, é afetado pela excessiva regulamentação (MENEZES, 2012). 

Maldonado (2008) afirma que existe uma incongruência dentro do sistema de 

compras realizados pelo governo, pois contrariando o processo de compra que 

deveriam ser dinâmicos, flexíveis e adaptados às mudanças, a Administração Pública 

acaba adotando estruturas tradicionais, funcionais e desparamentadas, que 

representam rigidez na sua estrutura decisória. 

O setor de compras públicas vem passando por inúmeras mudanças, desde 
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a restruturação de seu papel e de seus objetivos, assumindo sua função estratégica 

dentro das organizações públicas. Conforme Costa, A. (2000), o setor público passa 

por um regime de mudança e reestruturação administrativa. Destaca ainda o autor 

que há um consenso quanto à urgência de modificações no sistema de compras 

públicas, no Brasil, com foco na eficiência, agilidade e transparência na gestão. 

 

3.2.2 Modernização das compras públicas 

 

 
O sistema de modernização da administração pública está caminhando para 

um procedimento de desburocratização, simplificação e a racionalização dos 

processos licitatórios-contratuais, porém os legisladores contemporâneos necessitam 

harmonizar e garantir os direitos essenciais com o pragmatismo dos meios e fins 

(COELHO MOTTA, 2011, p.13). 

Nas últimas décadas os agentes públicos buscam a implementação de 

novas técnicas de execução de compras públicas, paralelo ao alinhamento com 

desenvolvimento tecnológico e as normas estabelecidas objetivando mais agilidade, 

flexibilidade e economia nos procedimentos administrativos. O que corrobora com 

esse fato é a utilização de meios informatizados para realização dos processos 

licitatórios, permitindo a interação entre órgãos públicos, agentes e beneficiários das 

compras públicas. 

As compras públicas passaram por grandes transformações ao longo do 

século XX, que vão desde o estabelecimento do Organização do Código de 

Contabilidade da União, em 1922, que contava com algumas regras mais sólidas 

para tratar das contratações públicas até o uso de meios totalmente informatizados 

para a realização de compras governamentais. 

Na década de 30, o modelo de administração era o burocrático. Conforme 

Crozier (1981),  no sistema    burocrático    é  essencial   a centralização das 

normas, principalmente por cercear o poder discricionário do agente público, 

trazendo mais racionalidade ao sistema e evitando os vícios da administração 

patrimonialista. 

Em 1931, por intermédio de um decreto, que determinava a padronização das 

compras, foi criado um do órgão centralizador, a Comissão Central de Compras – 

CCC - com a revisão de regras e procedimentos de aquisições e contratações feitas 
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pelo governo. Essas medidas tinham o objetivo de enfrentar a da crise econômica 

internacional e seu impacto na economia nacional. Dessa forma, o então Ministro da 

Fazenda, José Maria Whitaker, implementou-se uma política de estabilização e 

redução de despesas, que incluíam a centralização das compras do governo. 

(FERNANDES, 2014). 

Durante o governo militar, o Decreto nº 200/67 abordou as compras públicas 

uma norma mais detalhada, sendo assim, com uma maior delimitação das ações e 

procedimentos de compras e tornando sua aplicação obrigatória para todo país. 

Nesse mesmo período, em 1973 foi elaborado o Decreto nº 73.140, de 1973, com o 

objetivo de disciplinar as licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. 

Uma nova legislação sobre compras públicas seria realizada apenas no 

governo do presidente José Sarney, que em 1986 regulamentou o Decreto-lei nº 

2.300, o qual trazia em seu texto as licitações e os contratos da Administração Federal, 

considerando o Estatuto Jurídico de Licitações e Contratos Administrativos. 

Com a promulgação de uma nova constituição, o procedimento de compras 

públicas foi inserido na Constituição da República, no art. 37, inc. XXI, tornando 

obrigatório a realização de compras por meio de licitações e a observância dos 

princípios administrativos nos atos administrativos do governo, o que abrangia a 

aquisição de bens e contratações de serviços. 

O texto constitucional de 1988 delimitou a competência exclusiva para a União 

legislar sobre as normas gerais de licitação, competindo aos outros entes federados 

apenas o poder de legislar em sua própria esfera, porém sob a orientação da norma 

geral (BANDEIRA DE MELLO, 2011). 

Com a competência exclusiva para legislar sobre licitações, a União promulgou 

em 1993 a lei complementar 8.666, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. A Lei 8.666/93 encontra-se em vigor até os dias atuais e é base para todo os 

dispositivos legais envolvendo a realização de compras públicas no país. 

O tema de realização de compras centralizadas pelo governo passou a ganhar 

espaço com a utilização de meios informatizados nas licitações e pela estabilidade 

nas normas referentes a compras públicas promovidas pela lei de licitações. 

Em 2014, com a promulgação do Decreto nº 8.189/2014, o governo criou a 

Central de Compras, que é uma unidade vinculada à Secretaria de Gestão – 
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SEGES, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Os objetivos da Central de Compras são descritos no artigo 13 do Decreto nº 

8.189/2014: 

  
Art. 13. À Central de Compras e Contratações compete, no âmbito do Poder 
Executivo federal: 

I - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, 
processos e procedimentos para aquisição e contratação centralizadas de 
bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades; 

II - planejar, coordenar, controlar e operacionalizar as atividades 
relacionadas à inteligência e à estratégia de licitação, aquisição e contratação 
de bens e serviços de uso em comum a partir da demanda estimada pelos 
órgãos e entidades; 

III - coordenar o processo de padronização e catalogação de itens 
sob sua responsabilidade no catálogo de materiais e serviços; 

IV - gerenciar os preços praticados nas licitações e contratações 
sob sua responsabilidade; 

V - gerir fornecedores associados aos bens e serviços de uso em 
comum sob sua responsabilidade quanto aos atos de sua competência; 

VI - realizar as licitações para aquisição e contratação de bens e 
serviços de uso em comum sob sua responsabilidade; 

VII - instruir os processos de aquisição e contratação direta dos 
bens e serviços de uso em comum sob sua responsabilidade; 

VIII - gerenciar as atas de registro de preço referentes aos bens e 
serviços sob sua responsabilidade (BRASIL, 2014). 

 

  
Entende-se por compras centralizadas aquelas que são feitas em uma unidade 

determinada pela administração para essa função, como por exemplo, uma Central 

de Compras encarregada de executar todas as aquisições necessárias para 

determinados entes do Estado, não necessariamente compilando todas as 

necessidades da mesma ordem em um único processo (MADEIRA, 2010, p. 06). 

Segundo as palavras do chefe da Assessoria para Modernização de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Valter Correia, responsável pela Central, “A Central de 

Compras desonera os ministérios, traz inteligência para as compras públicas e 

certamente teremos redução de despesas” 

Conforme dado registrados no portal de compras governamentais e relatados 

no portal da Central de compras públicas, em 2016 o governo contratou de forma 

compartilhada serviço de telefonia fixa para 70 órgãos, no que pode ser considerado 

o primeiro grande teste para a criação da Central. A economia com o processo de 

compra foi de 49,5% em relação ao preço praticado anteriormente. 
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3.2.2.1 Legislação de compras públicas no Brasil 

 
 
 

A Constituição Federal de 1988 apresenta em seu artigo 37 os princípios que 

norteiam a Administração Pública no Brasil. Esse artigo rege as compras e 

contratações realizadas pelo governo, trazendo a obrigatoriedade de o administrador 

público realizar através de processos licitatórios a aquisição de bens, serviços e a 

execução de obras. Conforme definição de Justen Filho (2005), licitação é: 

Procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 

administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção da 

proposta de contratação mais vantajosa, com observância do princípio da 

isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica 

(JUSTEN FILHO, 2005, p. 309) 

 

 
O artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, prescreve que compete 

privativamente à União criar normas gerais sobre licitações e contratos. Estados, 

distrito federal e municípios devem seguir as regras estabelecidas pela União, 

cabendo a esses, no que for peculiar, elaborar suas normas complementando a norma 

geral. A definição de quais seriam as normas gerais e quais seriam as específicas 

acabam gerando um impasse: 

 
Entretanto, o grande problema é a definição de quais regras são 

normas gerais e quais são normas específicas. Para a doutrina, são 

normas gerais os preceitos que estabelecem os princípios, os 

fundamentos, as diretrizes, em fim, os critérios básicos conformadores das 

leis que necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência 

da matéria. Em regra, são preceitos que podem ser aplicados 

uniformemente em todo o país, vale dizer, são nacionalmente utilizados. 

Todavia, na prática, sua identificação não é tão simples assim 

(MARINELA, 2010, p. 316). 

 

Com a previsão imposta no texto constitucional, o legislador brasileiro elaborou 

a legislação necessária para regulamentar as licitações realizadas por todos os 

setores governamentais. A Constituição Federal traçou as diretrizes principais, sendo 

as matérias específicas sobre o tema estabelecidas pela Lei nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993 – o Estatuto das Licitações e Contratos Públicos - e também pela Lei  nº 

10.520 de 17 de julho de 2002. Esses dispositivos vieram regulamentar o texto 

constitucional estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, publicidade, compras, alienações e 
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locações na esfera dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

A Lei nº 8.666 de 1993 aborda em seu texto todo o procedimento necessário 

para a realização das licitações, definindo cada uma de suas fases e as formas de 

execução do processo. Essa lei estabeleceu em seu texto ao tipos e modalidades de 

licitação, determinado as hipóteses de emprego de cada uma delas. 

Na lei de licitações é determinado critérios de julgamento que serão utilizados 

para escolher a proposta de interesse da Administração Pública: 

 
Além dos fatores e dos critérios de julgamento, são apontados no 

Estatuto os tipos de licitação: “a de menor preço, a de melhor técnica, a de 

técnica e preço e a de maior lance ou oferta, esse último adotado para 

alienação de bens ou concessão de direito real de uso de bens públicos. Nos 

três primeiros, como o próprio nome indica, leva-se em conta o fator 

pertinente, embora, como vimos, possa ser considerado outros para fixação 

de critério (CARVALHO FILHO, 2012, p. 288). 

 

 
O artigo 45 da lei das licitações estabeleceu os tipos de licitações, que nada 

mais é do que a forma com que a administração julgar as propostas e determinar a 

mais vantajosa para ela, qual seja menor preço, melhor técnica, técnica e preço, 

melhor oferta e maior lance ou oferta. 

 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 

Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 

nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos 

órgãos de controle. 

§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto 

na modalidade concurso: 

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite 

e ofertar o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso (BRASIL, 1993). 

 
 

Por ser a licitação um procedimento, a modalidade é a forma com que esse 

procedimento é realizado. A escolha da modalidade mais adequada é feita de acordo 
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com os valores e a natureza do objeto a ser licitado. 

A Lei nº 8.666/93 prevê em seu artigo 22 as seguintes modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso, como pode-se observar 

adiante: 

 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços;  
III - convite; 
IV - concurso; 
V  - leilão. 

§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 

seu objeto. 

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a 

qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 

horas da apresentação das propostas. 

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 

critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

              § 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração 

ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 

de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação (BRASIL, 1993). 

 

 
O artigo 22, em seu parágrafo 8º veda a hipótese de combinar modalidades de 

licitação. Atualmente existe uma modalidade de licitação que não consta neste rol: o 

pregão, instituído pela lei 10.520/02. 

A Lei nº 10.520/02 veio instituir modalidade de licitação denominada pregão, 

não prevista na lei de licitações. Essa nova modalidade foi fruto das aspirações por 

licitações mais céleres e menos burocráticas. Em virtude dessas necessidades e da 
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evolução dos processos realizados pelo governo, esse novo dispositivo legal foi 

editado, o que resultou no surgimento da modalidade de licitação objeto de estudo 

deste trabalho. Com o advento do uso de sistemas informatizados, popularizou-se 

nos dias atuais o pregão eletrônico em detrimento da sua forma presencial. 

O pregão, na sua forma eletrônica, tem um papel fundamental nas aquisições 

que mantém o funcionamento da máquina pública. Instituído pelo Decreto nº 5.450 

de 2005, o pregão eletrônico passou a ser a principal forma de aquisição de bens e 

serviços comuns pelo governo. Essa modalidade de licitação causou uma verdadeira 

revolução no campo das licitações, ampliando a competição e facilitando o certame, 

pois é realizado totalmente através da internet. 

 

 
3.2.3 O pregão eletrônico 

 

 
A introdução do pregão no rol das modalidades de licitação possibilitou 

diversas vantagens aos certames realizados pelo governo, tais como celeridade nas 

aquisições de bens ou serviços, garantia de transparência e segurança nos 

procedimentos, otimização dos recursos, interação de diversos sistemas, redução de 

custos aos fornecedores e inibição à formação de cartéis. 

Em um país de proporções continentais como o Brasil, a presença do Estado 

em todas as esferas exige um grande esforço do gestor público para que sejam 

efetuadas as aquisições de acordo com as exigências da lei. Se o governo necessita 

comprar uma simples caneta para ser utilizada em uma repartição pública em um lugar 

remoto de nosso país, existe a necessidade de um procedimento licitatório para esta 

aquisição. Um processo licitatório mais célere e menos burocrático evitaria, no caso 

do exemplo dado, que uma infinidade de documentos seja gerada para uma aquisição 

de uma simples caneta. O advento do uso de meios informatizados nas licitações 

também torna o certame disponível para toda população, possibilitando que cidadão 

de qualquer parte do território brasileiro participe e fiscalize os processos licitatórios 

realizados pelo governo. 

 
As modalidades licitatórias previstas na Lei nº 8.666/93, em muitos 

casos, não conseguiam dar celeridade desejável à atividade administrativa 
destina ao processo de escolha de futuros contratantes. As grandes 
reclamações oriundas de órgãos administrativos não tinham como alvo os 
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contratos de grande vulto e de maior complexidade. Ao contrário, centravam- 
se nos contratos menores ou de rápida conclusão, prejudicados pela 
excessiva burocracia do processo regular de licitação (MARINELA, 2010, p. 
334). 

 

A União, ciente da necessidade de celeridade em seus negócios, tornou a 

modalidade pregão de uso obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, 

aquisições essas que são realizadas com grande frequência pela Administração 

Pública. 

O pregão eletrônico é a modalidade de licitação regida pelo Decreto nº 5.450 

de 31 de maio de 2005. Essa forma de licitar trouxe grandes novidades para a 

Administração Pública do nosso país. O certame licitatório passou a ser realizado 

em um ambiente virtual, tornando muitos anseios dos órgãos e dos fornecedores 

viáveis na sua execução. O ambiente virtual a que se refere esse procedimento é o 

site www.comprasgovernamentais.com.br, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

A operação do pregão eletrônico é realizada por um servidor devidamente 

habilitado: o pregoeiro. O pregoeiro tem acesso ao ambiente virtual através do seu 

perfil cadastrado junto ao Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais 

(SIASG). Com esse cadastro são fornecidas uma senha e uma certificação digital do 

tipo “Token”. A autoridade competente para homologação do procedimento e os 

fornecedores também realizam esses cadastros. É importante salientar que para 

realizar o cadastro os fornecedores devem estar com sua situação empresarial e 

tributária regularizada. 

O pregão eletrônico segue em sua fase interna os mesmos trâmites normais 

das licitações. Inicia-se com a definição do objeto a ser licitado, a elaboração do termo 

de referência ou projeto básico e a posterior elaboração do edital. Seguem-se os 

mesmos preceitos para pesquisa de preço e as mesmas regras para a abertura do 

processo administrativo. 

A grande mudança passa na sua fase externa, onde o procedimento é realizado 

no ambiente virtual, preenchendo todos os dados referentes ao processo e efetuando 

a transferência do arquivo do edital para o sistema. Posteriormente é dado o aviso de 

licitação através de publicação na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação, 

dando publicidade ao certame. Cientes do certame, os fornecedores acessam o 

ambiente virtual e cadastram suas propostas. A licitação fica disponível na internet 
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para os interessados de todo o Brasil efetuarem seus lances. Na data estipulada no 

edital é aberta a sessão pública. O pregoeiro abre cada um dos itens dando início a 

disputa pela oferta mais vantajosa (MARINELA, 2010). 

Após certo período de tempo, o pregoeiro põe o objeto da licitação em 

encerramento aleatório. Esse encerramento aleatório é uma função do ambiente 

virtual responsável por garantir que ninguém saiba o exato momento do encerramento 

do lance, favorecendo a disputa. Existindo uma proposta vencedor que cumpra os 

requisitos, essa é aceita pelo pregoeiro no ambiente virtual. 

O pregoeiro e os licitantes podem se comunicar através de um chat existente 

no sistema, ficando todas as conversas registradas. É realizada a solicitação do envio 

da documentação para a habilitação do vencedor. Os outros procedimentos são 

realizados através do ambiente virtual, inclusive a homologação do certame pela 

autoridade competente. 

 
 
3.2.3.1 O sistema de registro de preço no pregão eletrônico. 

 

 
O Sistema de Registro de Preços – SRP – constitui-se em arquivo de preços 

de bens e serviços, selecionados mediante licitação realizada sob a forma de 

concorrência ou pregão,  utilizáveis  pela  Administração Pública para suas 

futuras contratações com o particular, no período limitado de um ano. Sua previsão 

encontra- se no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

No pregão eletrônico, para que seja realizado o Registro de Preço, 

primeiramente a equipe de licitação da unidade gestora deve lançar no ambiente 

virtual uma Intenção de Registro de Preço (IRP). Esse lançamento nada mais é que 

uma das funções do sistema onde são relacionados os itens que serão objetos do 

pregão indicando os valores, quantidades, local de entrega e descrição dos itens. 

Através da IRP, outras unidades gestoras poderão realizar a adesão a licitação 

preenchendo as quantidades de que necessita. Essa função permite que várias 

unidades gestoras participem de uma licitação realizada por uma única unidade 

gestora. Após o lançamento das IRP é dado um prazo mínimo de cinco dias para que 

fique registrada no sistema e disponível para que outras unidades gestoras entrem no 

certame como participante. Após o prazo é dado um novo prazo para confirmação da 
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participação. Realizado esses procedimentos, a IRP encontra-se pronta com os itens 

e quantidades a serem licitados. Esses itens são transferidos para o sistema 

juntamente com o edital e serão objetos dos lances dos licitantes. 

No tocante aos benefícios do Registro de Preços para a Administração, é citado 

pelo Prof. Marçal Justen Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos” o seguinte: 

Com o Registro de Preços, basta uma única licitação. Os preços 

ficam à disposição da Administração (lato sensu) que formalizará as 

aquisições quando lhe for conveniente. Propicia-se, assim, agilidade 

operacional e eficiência às compras e serviços para todos os órgãos da 

administração pública (stricto sensu), através de um modo mais célere e 

eficaz, com redução de gastos e simplificação administrativa pela supressão 

da multiplicidade de licitações contínuas e seguidas, versando sobre objetos 

semelhantes e homogêneos. (JUSTEN FILHO, 2005). 

 

Encontra-se previsão no artigo 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade pregão, esclarecendo seu parágrafo único que se consideram bens e 

serviços comuns, para fins deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais de mercado. 

 

3.2.3.2. As vantagens do uso do pregão eletrônico nas compras públicas 

 
 

O planejamento, a escolha do objeto e os procedimentos para aquisição ou 

contratação empregados nas compras públicas são pautados pelos princípios 

administrativos. Estes princípios, previstos na legislação vigente, regem todas as 

atividades do Estado e são necessariamente observados pelos gestores dos recursos 

públicos. A atividade licitatória realizada pelo nosso governo deve obrigatoriamente 

ser realizada atendendo os preceitos previstos nos princípios administrativos. 

As compras de bens e serviço comum são realizadas em larga escala pela 

administração pública, tornando-se parte da rotina de todos os locais onde o Estado 

se faz presente. O pregão, em sua forma eletrônica, é por lei a modalidade de licitação 

utilizada para compras de bens e serviços comuns. A escolha dessa modalidade pelo 

nosso legislador não se deu ao acaso. O pregão eletrônico possui inúmeras vantagens 

que o permite alcançar os objetivos propostos por nossa administração pública, 
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efetuando aquisições e contratações de forma rápida, econômica, eficiente e menos 

burocráticas, pautadas sempre pelos princípios administrativos e respeitando a 

legislação que rege as licitações em nosso país. 

O fato de ser realizado por meios eletrônicos permitiu uma grande revolução 

nas modalidades de licitação. Esse fato trouxe inúmeros benefícios ao certame 

licitatório, ampliando a concorrência, permitindo assim uma maior economia para o 

governo e possibilitando uma igualdade de condições entre os licitantes. A utilização 

de meios eletrônicos também permitiu uma maior transparência nos atos realizados, 

visto que todos ficam disponíveis em um portal de compras públicas de fácil acesso 

através da internet. 

A operação do pregão eletrônico é realizada por agentes da administração 

devidamente habilitados para suas funções e vinculados aos procedimentos 

realizados. As pessoas físicas ou jurídicas que pretendam participar dos certames 

licitatórios como fornecedores, precisam estar cadastrados no sistema de 

cadastramento unificado de fornecedores (SICAF). Todos esses agentes atuam no 

portal de compras governamentais através de certificação digital e senhas próprias, 

atestando e vinculando seus atos ao procedimento realizado. 

 

3.2.3.3. As vantagens na utilização do sistema registro de preço 

 
 

Um dos pontos mais frequentes na aquisição de bens comuns nas compras 

públicas é o uso do Sistema Registro de Preço (SRP) para compras realizadas através 

de pregão eletrônico. A previsão para o SRP está no artigo 15 da Lei Complementar 

nº 8.666 de 1993. Ao realizar um pregão eletrônico SRP. A legislação em vigor 

atualmente que rege o SRP é o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

alterou o Decreto nº 3.931 de 2001. 

Ao realizar um pregão eletrônico SRP, o fornecedor se dispõe a fornecer 

para administração por um prazo de até 12 meses determinado item por um preço 

fixo, resultante de uma licitação. Para compras e serviços comuns, essa é uma 

grande conveniência que o pregão eletrônico traz. Realiza-se um pregão eletrônico 

sob o sistema registro de preço e a administração então pode comprar um item por um 

preço já determinado, conforme exista a necessidade desse material. Tomamos por 
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exemplo a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Ao realizar um 

pregão eletrônico SRP, evita-se que seja necessário realizar uma licitação a cada 

compra junto a determinado fornecedor. Evita-se também que o órgão público tenha 

que realizar grandes estoques de itens. O pregão eletrônico SRP é uma forma de 

evitar o desperdício, perda e a burocracia ao realizar compras frequentes. 

O Sistema Registro de Preço permite que sejam realizadas licitações sem ter 

os valores previstos para aquisição, apenas a previsão para necessidade dos itens. 

Como cada órgão público trabalha com um orçamento anual, é possível ter um 

planejamento do que será adquirido ao longo do ano. Ainda sobre esse assunto, 

prescreve o Manual de Licitações e Contratos do TCU o seguinte: 

 
No sistema convencional, a licitação destina-se a selecionar 

fornecedor e proposta para contratação específica, efetivada pela 

Administração ao final do procedimento. No registro de preços, a licitação 

direciona-se a selecionar fornecedor e proposta para contratações não 

específicas, que poderão ser realizadas, por repetidas vezes, durante certo 

período (BRASIL, 2010, p. 242). 

 

Disponíveis em um sistema informatizado, o pregão eletrônico se torna um 

grande banco de compras públicas, onde o administrador pode dentro da lei percalços 

e imprevistos, conforme as necessidades do mesmo. 

O Sistema Registro de Preço permite que diversas unidades gestoras 

participem em licitações conjuntas, aceitando participações que podem ser feitas 

através do próprio portal de compras públicas e ratificadas pelos seus agentes 

administrativos. 

A utilização do Sistema de Registro de Preços permitiu o que surgisse a 

possibilidade da realização de Compras públicas entre órgãos públicos. Através desse 

sistema, um ente conseguiria participar de uma licitação de outro ente correlato. 

Dessa forma, através de uma coordenação entre órgãos públicos seriam realizadas 

uma licitação envolvendo diversos órgãos. Surgiriam assim as licitações 

compartilhadas, diretamente relacionado com a regulamentação e difusão do sistema 

de registro de preços. Sobre a regulamentação das compras públicas compartilhadas 

propriamente dita, a menção mais remota a esse procedimento, está presente na 

Instrução Normativa (IN) nº 8, do antigo Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (MARE), de 04 de dezembro de 1998, que regulamentou o art. 14 do revogado 
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Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998, que, por sua vez, regulamentava o Art. 

15, inciso II da lei de licitações. 

Segundo o art. 2º dessa IN, caberia ao MARE centralizar as informações 

referentes às licitações para Registro de Preços, para subsidiar outros entes 

interessados, principalmente, quanto a possíveis aquisições compartilhadas por 

mais de um órgão. 

O SRP é responsável por viabilizar as compras compartilhadas, com este, é 

possível que, diante de um planejamento prévio, os órgãos/entidades façam apenas 

um registro de preço, com um volume total a ser adquirido por todos os outros órgãos, 

momento em que um órgão será o principal e os demais serão participantes 

(SOUZA E MAGALHÃES, 2014). 

 
 

3.2.3.4 A eficiência do pregão eletrônico 

 
 

Alçada à categoria de princípio constitucional, a eficiência encontra-se 

plenamente atendida pelo procedimento do pregão eletrônico. Os resultados são mais 

ágeis, os preços conseguidos são mais vantajosos e há uma redução dos custos 

operacionais, tanto para a Administração como para os licitantes. 

Pela exigência do princípio da eficiência, a atividade administrativa deve ser 

exercida com presteza e rendimento funcional. Esse preceito corresponde aos 

modernos preceitos da administração pública gerencial. Dessa forma, não basta 

desempenhar as funções públicas de acordo com a lei, é preciso realizá-las da melhor 

forma possível, sem desperdícios, buscando a melhor relação custo-benefício 

(MEIRELLES, 2010). 

O princípio da eficiência tem por característica básica o benefício comum, 

direcionamento da atividade e dos serviços públicos ao bem de todos, observando 

sempre os preceitos da imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e 

aproximação dos serviços públicos da população (MARINELA, 2010). 

Ao ser instituído o processo licitatório como uma obrigatoriedade nas 

aquisições e contratações públicas, o Estado impõe a eficiência na destinação dos 

recursos públicos. Para que se efetive a aplicação da eficiência, deve-se adquirir os 

melhores matérias e serviços com o ônus mínimo de recursos. 
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Sem entrar em conflito com o princípio da eficiência, nem sempre o custo é o 

fator decisório na escolha do objeto licitado. A legislação acerca das compras 

públicas, atualmente não visa apenas a aquisição do objeto pela melhor oferta, mas 

também busca a função social da compra, optando por itens que, muitas vezes com 

um maior valor, possibilitem um desenvolvimento sustentável e tragam benefícios a 

sociedade. 

No caso específico do pregão eletrônico, existem características que o 

distingue das demais modalidades, trazendo inúmeras vantagens. Entre uma dessas 

características, há uma inversão das fases de seu procedimento, em que a habilitação 

é realizada após a escolha da proposta vencedora. Ao oposto das demais 

modalidades, no pregão é realizada a habilitação apenas do licitante vencedor. Esse 

fato permite agilidade e uma grande economia do trabalho da administração pública, 

pois evita que se perca tempo conferindo os requisitos para habilitação de licitantes 

que não terão seus lances aproveitados no certame. Nas demais modalidades, 

todos os licitantes que participam do certame são habilitados antes de apresentarem 

seus lances. 

O fato de habilitar todos os participantes do certame onera a administração 

pública e também causa ônus para os licitantes, pois necessita o envio de 

documentação e conferência da mesma. Toma-se, por exemplo, a aquisição de 

materiais de escritório comprados para uma repartição: existe uma infinidade de itens 

de todos os tipos que são necessários para nossa administração e cada item pode ter 

um licitante ou mais. Em um pregão de inúmeros itens teriam que ser analisados 

inúmeros documentos, recebidas inúmeras correspondências, sendo que muitos 

desses fornecedores não seriam vencedores dos certames. O trabalho realizado 

nesse caso não teria utilidade alguma para a administração pública, exigindo maior 

prazo nas licitações e maior dispêndio de mão de obra na realização dessas tarefas. 

Resta claro que menos burocracia no processo licitatório se reflete na 

celeridade na prestação dos serviços públicos, cumprindo o princípio constitucional 

da eficiência, possibilitando um procedimento com mais rapidez e resultados. 

Outra modificação no procedimento licitatório proporcionada pelo pregão 

eletrônico e a possibilidade de os fornecedores realizarem lances reversos. Nele são 

apresentadas as ofertas e o licitante pode cobrir os lances, gerando a disputa que 
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resultar em um preço final menor que o valor inicial. Aliado a ampla participação e 

facilidade de realizar lances pela internet, os lances reversos possibilitam uma grande 

economia para os cofres públicos. 

O preço inicial do pregão eletrônico é efetuado pela própria administração, que 

realiza por meio do preço médio obtido por uma pesquisa de preço. A pesquisa de 

preço é muito importante para a eficiência do pregão eletrônico e a administração 

pública muito discutiu sobre os parâmetros em que ela deve ser realizada. 

Atualmente o entendimento dominante é a instrução normativa do Ministério do 

Planejamento de nº 3, onde se estabeleceu os parâmetros para pesquisa de preço, 

em portais de compras disponíveis na internet ou em fornecedores locais, realizando 

três pesquisas, gerando um preço médio entre elas. 

Todas as discussões sobre a pesquisa de preço se dá pelo fato que quando 

mal realizada em um pregão eletrônico pode causar uma falsa ideia de economia no 

certame. Caso haja um superdimensionamento no preço inicial, o lance pode ser 

menor que estes, porém ainda assim acima do preço de mercado. Se for comparado 

o  preço  médio  e  o  valor atingido, haverá  uma  noção de  economia,   porém   não 

condizente com a realidade, pois o valor é superior ao real valor do item. O correto 

nestes casos é a desclassificação da proposta. 

Uma das principais vantagens no pregão eletrônico é que este amplia a 

participação dos licitantes. Nesta modalidade os lances são dados apenas através da 

internet, o que permite com que licitantes de todas as partes participem do certame. 

Muitas vezes o comparecimento ao local da licitação, devido os gastos com estadia e 

nenhuma garantia da aceitação da proposta, aliados aos gastos com documentação 

para habilitação, acabam desestimulando o fornecedor de participar da disputa. A 

disputa acaba se restringindo muitas vezes aos fornecedores locais. No pregão 

eletrônico, com o custo de apenas acessar o portal de compras, a participação é 

ampliada permitindo uma maior disputa e por consequência uma maior economia. Os 

fornecedores podem participar de licitações em todo o território nacional sem custos 

para comparecer aos diversos locais onde essas se realizam. Para participar do 

pregão eletrônico, o fornecedor precisar realizar seu cadastro junto ao Sistema de 

cadastramento unificado de fornecedores (SICAF). O portal de compras 

governamentais possui uma integração com este cadastro, sendo que a equipe 

responsável pelo pregão poderá conferir a situação cadastral do licitante, bem como 
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os seus dados para contato e titularidade dos sócios responsáveis. 

 
3.2.4 Função social das compras públicas 

 

 
Por meio da Medida Provisória nº 495/2010, convertida na Lei nº 12.349/2010, 

foi alterado o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, criando assim mais uma finalidade nas 

licitações: a promoção do desenvolvimento nacional. 

 
Art. 3º A licitação 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, 2010). 

 

No Brasil, existe a possibilidade de outro viés na licitação, onde essa assume 

uma “função social”, ou seja, possibilita outros interesses que não se compreendam 

apenas na satisfação da necessidade, utilidade do objeto licitado e na economia de 

recursos públicos. A função social visa o benefício da coletividade. 

A lei de licitações passou por pequenas modificações no texto do artigo 3º, 

mas que tiveram um grande efeito no seu significado. Primeiramente esse artigo foi 

alterado pela Medida Provisória nº 495/2010, onde foi inserida a promoção do 

desenvolvimento nacional e posteriormente com sua conversão na Lei nº 

12.349/2010, inseriu-se a promoção de um desenvolvimento nacional sustentável. 

Essa nova faceta das licitações corresponde aos direitos fundamentais de 

terceira geração, tal seja a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 

mudando o comportamento dos deveres legais com o meio ambiente. 

 
Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como 

direitos de terceira geração os chamados direitos de solidariedade ou 

fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma 

saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos 

povos e a outros direitos difusos (MORAES, 2008, p. 32). 

 
Essa mudança visa a priorizar a aquisição de bens que promovam a 

sustentabilidade do meio em que vivemos. O objetivo da determinação prevista no 
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artigo 3º da lei de licitações e contratos busca garantir que as contratações e 

compras feitas pela Administração sejam tanto economicamente vantajosas, quanto 

benéficas ao nosso meio ambiente. Em face disso, as comissões de licitação na 

elaboração dos editais e termos de referências devem buscar um objeto ou serviço 

de possuir um desempenho econômico/ambiental mais eficiente, com custo de 

operação e manutenção menor, menos agressivo ao meio em comparação a outro 

produto convencional, conforme prescrito no Guia de compras públicas sustentáveis 

para a administração federal: 

 
 As compras públicas sustentáveis são um poderoso instrumento 
para a proteção ambiental. Autoridades públicas da Europa, por exemplo, 
têm um poder de compra de 1 trilhão de Euros, equivalente a cerca de um 
15% do Produto Bruto Interno de toda a União Europeia. Cerca de 75% 
deste valor é utilizado na compra de materiais de consumo e na contratação 
de serviços. As compras governamentais, que no Brasil movimentam 
recursos estimados em 10% do PIB, mobilizam setores importantes da 
economia que se ajustam às demandas previstas no edital de licitação. 
Nesse sentido, é enorme a responsabilidade do gestor público encarregado 
assegurar a livre concorrência, sem perder de vista o interesse do 
governante em dispor do melhor produto/serviço, pelo menor preço. Vale 
dizer, é justa a preocupação com o menor preço, mas se foi o tempo em 
que o melhor edital era aquele em que se buscava apenas o menor preço 
(BRASIL, 2016). 

  
 

Observando este aspecto das licitações, o pregão eletrônico acaba através das 

compras de bens e serviços comuns levando para toda administração materiais 

sustentáveis e menos poluentes. Conforme consta no site oficial das compras 

governamentais, segundo os dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no período de janeiro a março de 2014, 66% dos processos de compras 

sustentáveis foram realizados por meio de pregão eletrônico. Em valores monetários, 

essa modalidade responde por 99% das aquisições econômica, social e 

ambientalmente responsáveis. 

 
3.2.4.1 Licitações das microempresas e empresas de pequeno porte 

 

Com a promulgação do estatuto da microempresa e da empresa de pequeno 

porte, foi definido ter novas regras quanto às licitações para compras e contratações 

de serviços pelo Poder Público.  A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, tem em seu texto previsão de uma forma de tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 



71 

 

nas contratações públicas de bens, serviços e obras, na esfera da administração 

pública federal.  Com a promulgação da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 

2014, houve uma alteração no artigo 43 da Lei Complementar nº 123 no tocante às 

licitações públicas. A lei trouxe expressamente a obrigatoriedade de realizar o 

processo licitatório diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

O artigo 48, I, da LC 123/2006, c/c §1º., anteriormente às alterações 
introduzidas pela LC nº 147/2014, possibilitava a realização de processo 
licitatório destinado exclusivamente à participação de ME's e EPP's nas 
contratações cujo valor fosse de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde 
que o valor licitado não excedesse a 25% (vinte e cinco por cento) do total 
licitado em cada ano civil. 

Com a nova redação o artigo 48, I e com a revogação do §1º 
realizadas pela LC 147/2014, o referido artigo imprime o dever da 
Administração Pública em realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de ME's e EPP's nos itens de contratações 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não limitando mais a 
exigência de que o valor licitado não excedesse a 25% (vinte e cinco por 
cento) do total licitado em cada ano civil. 

Com isso, o art. 48, I, a partir de agora, o que era uma faculdade, 
passou a ser uma obrigação, ou seja, a Administração Pública deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00 (CRUZ, OLIVEIRA, 2014). 

 

 
Conforme previsto na Lei nº 147 de 07 de agosto de 2014, o certame 

licitatório para compras públicas de itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) são de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

Em síntese, as compras públicas no Brasil são obrigatoriamente precedidas 

de processos licitatórios, obedecendo a legislação correlata ao tema. Na aquisição 

de bens e materiais comuns, as compras públicas são realizadas em sua grande 

maioria utilizando-se o pregão eletrônico. O volume de recursos empregados nas 

compras públicas constituí em uma parcela considerável do orçamento público, 

demandando grande responsabilidade por parte dos gestores na administração 

desses recursos.  

 
 

3.3 COMPRAS COMPARTILHADAS NO SETOR PÚBLICO 

 
 

A realização de licitações compartilhadas são um novo paradigma de 
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compras públicas, em que se pretende a economia de esforços por meio da 

diminuição de processos repetitivos, redução de custos através da compra 

concentrada com maiores volumes, melhor planejamento das necessidades, 

padronização de equipamentos e soluções (MPOG, 2014). 

O sistema de compartilhamento de compras tem sido uma das formas que 

empresas, pessoas e órgãos governamentais utilizam, principalmente, para reduzir 

custos. A ideia de compras em conjunto se origina das vantagens existentes na 

centralização de compras, como o ganho de escala e redução de estoques visto o 

melhor planejamento das necessidades possibilitando contratações periódicas 

(ARAÚJO; DE SOUZA GOMES, 2010). 

O que busca-se combater com a realização de licitações compartilhadas é 

pratica de aquisições isoladas, que oneram a máquina administrativa  

desnecessariamente. Considerando-se que várias Unidades Gestoras realizam 

licitações de objetos idênticos ou semelhantes, elaborando diversos editais com a 

mesma finalidade, acarretando em múltiplos gastos com publicação de matérias de 

processos licitatórios, onerando recursos humanos, que nesse caso atuam realizando 

a mesma atividade paralelamente. A realização de aquisições isoladas vai de encontro 

com a administração gerencial adotada pelo governo federal, não realizando nenhum 

esforço para que os recursos públicos sejam otimizados. Conforme caracteriza o 

elevado número de Unidades Gestoras no âmbito das esferas de governo federal, 

estadual e municipal, podemos verificar que o volume de recursos empregados 

através dessas atividades é muito elevado. 

A licitação compartilhada é uma forma de cooperação e coordenação federativa 

que possibilita as compras públicas de forma mais vantajosa, resultando em valores 

mais competitivos e condições mais vantajosas de compra, face a maiores 

quantidades licitadas. Esta forma de realização das licitações públicas acaba por 

reduzir os custos administrativos com a economia de recursos humanos e de tempo 

(BIDERMAN, 2008). 

Quanto a realização de compras públicas compartilhadas, existe uma tendência 

verificada em diversos governos para que as suas organizações cooperem entre si e 

adotarem novas técnicas de gestão (SCHOTANUS et al., 2011). Essa forma de 

colaboração visa aperfeiçoar a qualidade dos gastos, a eficiência e desempenho da 

gestão pública, pela inclusão de novas ferramentas de trabalho e modificações na 

forma de gerir suas operações. No setor público, as vantagens obtidas através das 
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compras compartilhadas contribuem para reduzir os custos para as organizações, 

possibilitando o emprego de recursos em outras áreas. 

No âmbito das organizações da iniciativa privada, em muitos casos as compras 

passaram a ser realizadas por um Centro de Compras. Este pode ser um setor 

específico na organização, com indivíduos pertencentes a diferentes setores da 

empresa encarregados de um conjunto de funções relacionadas a compras. (GLOCK; 

HOCHREIN, 2011). 

A implantação de centros de compras faz parte de um conjunto de medidas 

para desburocratizar os processos em uma instituição. Em uma empresa devem ser 

criadas estratégias para implantar um processo continuo de aperfeiçoamento em 

busca  da    eficiência, de forma a terem êxito no   alcance dos objetivos  (WRIGHT,  

KROLL E PARNELL, 2010). A mesma estratégia tomada pela iniciativa privada 

passou a ser empregada pelo setor público. 

O governo federal começou a emitir diversas normativas com o intuito de 

incentivar os órgãos a executarem as licitações compartilhadas conforme as suas 

possibilidades. Não houve alteração na legislação que rege as licitações públicas e 

nem a criação de novas modalidades de licitação. O incentivo a licitações 

compartilhadas visava incentivar uma coordenação entre os órgãos públicos, para que 

esses utilizassem as mesmas modalidades de licitação, porém de forma conjunta. 

Uma das primeiras menções sobre compras compartilhadas pelos órgãos de 

planejamento foi a Instrução Normativa nº 10/2012 – SLTI/MPOG, no seguinte  

artigo: 

 
Art. 2º, XI – compra compartilhada é a contratação para um grupo de 

participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade de 

condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços 

serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal (BRASIL, 

2012). 

 

Posteriormente, novos dispositivos legais foram elaborados na tentativa de 

regulamentar a realização de licitações compartilhadas pelos órgãos públicos, como 

o Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, que em seu artigo 13 traz o seguinte 

sobre as competências da Central de Compras e Contratações, consoante ao 

exposto a seguir: 
Art. 13: I - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, 

processos e procedimentos para aquisição e contratação centralizadas de 

bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades; 
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II - planejar, coordenar, controlar e operacionalizar as atividades 

relacionadas à inteligência e à estratégia de licitação, aquisição e contratação 

de bens e serviços de uso em comum a partir da demanda estimada pelos 

órgãos e entidades; 

III - coordenar o processo de padronização e catalogação de itens 

sob sua responsabilidade no catálogo de materiais e serviços; 

IV - gerenciar os preços praticados nas licitações e contratações 

sob sua responsabilidade; 

V - gerir fornecedores associados aos bens e serviços de uso em 

comum sob sua responsabilidade quanto aos atos de sua competência; 

VI - realizar as licitações para aquisição e contratação de bens e 

serviços de uso em comum sob sua responsabilidade; 

VII - instruir os processos de aquisição e contratação direta dos 

bens e serviços de uso em comum sob sua responsabilidade; 

VIII - gerenciar as atas de registro de preço referentes aos bens e 

serviços sob sua responsabilidade; 

IX - acompanhar a formalização dos contratos referentes aos bens 

e serviços sob sua responsabilidade junto aos órgãos e entidades, 

orientando- os quanto à gestão contratual; e 

X - expedir normas complementares para efetivação de suas 

atribuições, observadas as normas gerais definidas pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (BRASIL, 2014). 

 

No ano de 2016, novamente o governo federal tentou regulamentar o papel da 

central de compras no âmbito do poder executivo federal através do Decreto nº 

8.818, de 21 de julho de 2016: 

 
O governo federal através do Decreto 8.818, de 21 de julho de 2016, 

em seu artigo 20, institui a figura da Central de Compras, no âmbito do Poder 
executivo federal. Esta central deverá ser responsável por desenvolver 
procedimentos para aquisição e contratações centralizadas de bens e 
serviços de uso comum pelos entes públicos, aos moldes do que ocorre na 
iniciativa privada, respeitando os limites impostos pelos princípios 
constitucionais que regem a administração pública. Seus objetivos principais 
são economia dos gastos públicos (BRASIL, 2016). 

 
 

Experiências de compras compartilhadas já foram realizadas por alguns órgãos 

públicos, sendo esse um número reduzido comparado a estrutura administrativa do 

Estado. Um exemplo de órgão público que utilizou o sistema de compras 

compartilhada foi o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e os seus entes 

vinculados. Conforme dados disponíveis no portal de compras governamentais, o 

MEC considerou que as compras na forma compartilhamento de todos os órgãos que 

compõem sua estrutura cresceram 33,01%. Essa forma de compras fez com que 

houvesse uma redução dos processos licitatórios realizados pelas Unidades gestoras 
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vinculadas ao MEC. No portal de compras governamentais é possível encontrar 

editais de certames licitatórios de Institutos Federais, Universidades públicas e outros 

estabelecimentos de ensino fazendo referência a participação de entes correlatos nas 

atas dessas licitações. As compras de materiais comuns a esses órgãos cuja 

proximidade geográfica permite ao fornecedor efetuar a entrega nos estabelecimentos 

sem variação de valores passou a ser realizada por um processo licitatório único. 

A Advocacia Geral da União – AGU, disponibilizou eu suas páginas na rede 

mundial de computadores uma série de publicações sobre a realização de compras 

compartilhadas pelas diversas unidades que compõe o órgão. Em análise a essas 

publicações, pode ser encontrado o projeto desenvolvido pela AGU-SP, que é 

denominado Grupo de Trabalho e Estudos de Compras Colaborativas – GTECC. Esse 

projeto foi constituído pela colaboração entre Ordem de Serviço Conjunta da 

Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – CJU/SP, Escola da 

Advocacia-Geral da União em São Paulo – EAGU/SP, Superintendência de 

Administração em São Paulo – SAD/SP e Centro de Tecnologia da Informação Renato 

Archer – CTI, conforme publicação no Boletim de Serviço da Advocacia-Geral da 

União nº 45, de 10 de novembro de 2014. O objetivo dessa colaboração é contribuir 

para a busca ou o desenvolvimento de uma solução de informática por meio da qual 

a realização de compras conjuntas passasse a ser uma tarefa mais simples e viável 

entre esses órgãos 

Outro exemplo de compra colaborativa envolvendo a Advocacia Geral da União 

é o desenvolvido pela AGU-MG, com o objetivo de promover a sustentabilidade e a 

contratação vantajosa para a Administração e a participação conjunta da Polícia 

Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do Laboratório Nacional 

Agropecuário (LANAGRO), da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

(SRTE) e do Exército Brasileiro, realizaram um projeto de compras compartilhadas, 

que visa garantir eficiência e economicidade às compras da Administração, por meio 

da divisão de tarefas e responsabilidades entre órgãos. 

É importante salientar que a AGU atua na análise dos editais licitatórios de 

todos os órgãos públicos federais. É disponibilizado em seu site diversos modelos 

de minutas, de uso obrigatório pelos órgãos público. O que é notório nos termos 

desses modelos é que todos fazem menção a participação de diversos órgãos em um 

mesmo processo. 

No âmbito dos órgãos públicos, a compra compartilhada pode gerar um efeito 
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de padronização nos materiais adquiridos, o que facilitaria muito na compra de 

insumos e inclusive, se for o caso, na manutenção dos mesmos. A economia ocorre 

não apenas no momento da compra, mas nas diversas situações que são derivadas 

da compra desses materiais, gerando processos comuns a todos os órgãos. Um 

exemplo disso seria a compra de materiais de informática através de licitações 

compartilhadas por entes públicos. A economia ocorreria em escala no momento da 

aquisição, mas poderia ser observada também da compra de insumos, os quais 

poderiam ser comprados de forma conjunta em grande quantidade e também na 

contratação de assistência técnica, que poderia ser contratada por mais de um 

órgão. “Se os órgãos públicos comprassem em conjunto por meio de compras 

compartilhadas sustentáveis, haveria ganho de escala com eficiência econômica e 

menor impacto” (SILVA; BARKI, 2012, p. 162). 

A colaboração entre órgãos públicos está tornando-se um imperativo para os 

gestores públicos. Essa colaboração justifica-se por diversos fatores, entre os quais 

destacam-se a desconcentração de atividades, as rápidas mudanças tecnológicas e 

os recursos escassos. O aumento da interdependência organizacional também está 

aumentando os níveis de colaboração. Uma estrutura para colaboração sugere que 

ela ocorra através do tempo, com uma interação formal e informalmente entre os 

órgãos, por meio de repetidas sequencias de negociação, do desenvolvimento de 

comprometimento e da execução dos mesmos processos (THOMSON; PERRY, 

2006). 

 
3.3.1 Limitações a utilização de compras compartilhadas. 

 

 
O tamanho ou extensão do alcance do centro de compras é capaz de 

dimensionar o número de pessoas envolvidas no processo de aquisições. A 

magnitude da atuação do centro de compras, bem como o envolvimento dos agentes, 

pode levar à tomada de decisões de elevada qualidade (GLOCK; HOCHREIN, 2011). 

Por isto, na realização de aquisições e contratações é fundamental que os gestores 

conheçam e saibam quem são os agentes que estão envolvidas, pois o nível de 

sucesso no desempenho das compras pode afetar o desempenho da organização. 

Em um país de proporções continentais como o Brasil, fica impossível que os 

órgãos sejam participantes de todos os certames licitatórios indiscriminadamente. É 

importante que na realização dos processos de compras em conjunto seja observada 
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a garantia de ampla participação dos fornecedores e que seja viável a entrega do 

objeto licitatório para todos os participantes. Em virtude da distância geográfica entre 

os entes, os órgãos interessados em certames licitatórios conjuntos devem observar 

a natureza do objeto licitado. Esses devem ser fornecidos em condições de igualdade 

a todos os participantes. Não se pode exigir que um fornecedor entregue um material 

com as mesmas condições em todas as regiões do país. Essa exigência limitaria o 

certame a grandes empresas com filiais em todo o território nacional e iria de encontro 

com a garantia de ampla participação e a função social das compras públicas. A 

própria legislação referente as licitações, por conta de sua função social, determina 

que seja dada a preferência para Micro e pequenas empresas. 

Um fator que pode ocasionar um problema no fornecimento dos objetos do 

certame licitatório é o superdimensionamento das quantidades licitadas. Por ser um 

procedimento realizado em conjunto por diversos órgãos, objetiva-se a economia de 

escala, por conta da quantidade de material a ser comprada. O que pode ocorrer 

nesses casos é que os órgãos realizem um superdimensionamento das quantidades 

a serem licitadas, informando uma quantidade de material a ser cotada que não 

corresponde com suas necessidades ou capacidade de compra. O valor do material 

torna-se baixo, porém a compra não é realizada na quantidade constante na licitação. 

Nesse caso, há um flagrante prejuízo ao fornecedor, que se vê obrigado a fornecer 

por força contratual. Em virtude desse fato, os órgãos de consultoria jurídica da união 

estão exigindo nos processos licitatórios que cada unidade gestora anexe o histórico 

de consumo ou justifique a quantidade a ser licitada. Em alguns casos, existe a 

menção no edital do certame licitatório da quantidade mínima a ser adquirida. 

Conforme recomendação da Advocacia Geral da União, o órgão participante 

deverá providenciar o encaminhamento ao órgão gerenciador sua expectativa de 

consumo, cronograma de contratação, especificações do objeto ou projeto básico, 

conforme a lei de licitações e contratos. Tudo isso é para que seja dimensionado de 

forma correta o registro de preço do qual pretende-se fazer parte. O órgão 

participante deverá garantir que todos os atos referentes ao procedimento de inclusão 

no certame licitatório sejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade 

competente. Cabe ao órgão participante tomar conhecimento da Ata de Registros de 

Preços, inclusive as alterações ocorridas durante a realização do certame, com o 

objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas 

disposições. 
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Ao órgão gerenciador (responsável pela da licitação e pelo gerenciamento do 

registro dos preços), incumbirá a realização de todos os atos de controle e 

administração do SRP. As unidades gestoras, na condição de órgãos participantes, 

caberá a formalizarão a contratação, com os fornecedores vencedores do certame, 

após a homologação pelo órgão gerenciador do registro de preços. As aquisições 

poderão ser realizadas em um prazo de até 12 meses, conforme quantidade 

especificada no certame, sendo realizadas por emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no 

artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993. O sistema informatizado onde é realizado o 

empenho é integrado com o sistema onde o certame licitatório é realizado, ocorrendo 

conformidade com participantes e quantidades definidas na licitação. 

 

3.3.2 Compras compartilhadas em âmbito Exército Brasileiro. 

 

 
O Exército Brasileiro editou em 27 de janeiro de 2014 a Portaria nº 01, da 

Secretária de Economia e Finanças, que normatizou o uso do Sistema de Registro de 

Preço no âmbito Exército. O objetivo dessa normatização era definir procedimentos 

de compras e contratação de serviços comuns, de modo a obedecer ao planejamento 

dos órgãos setoriais e técnicos normativos para aquisição dos bens e serviços 

peculiares aos sistemas de sua responsabilidade. Essa portaria foi o primeiro passo 

na possibilidade da realização de compras compartilhadas no Exército, trazendo em 

seu texto a recomendação para a realização de licitações conjuntas por Organizações 

Militares de uma mesma guarnição. O uso do SRP viabiliza as compras 

compartilhadas, pois mediante um planejamento prévio, permite que Organização 

Militar faça apenas um registro de preço, com um volume total a ser adquirido por 

outras, momento em que uma Organização Militar será a licitante principal, chamada 

de “gerenciadora”, enquanto as demais serão “participantes” no certame. Dessa 

forma, o processo administrativo de aquisição/contratação haverá a realização de 

compras de forma conjunta. 

A  Portaria nº 01 da SEF, determinou a criação dos  grupos de coordenação e 

acompanhamento da licitações e contratos (GCALC), que são grupos de 

Organizações Militares que se encontram em uma mesma guarnição com a 

finalidade de realizar licitações conjuntas. Esses grupos teriam a coordenação do 
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comandante da guarnição, que organizaria a divisão das licitações a serem 

realizadas, de modo que todas participassem. 

O objetivo do Comando do Exército em promover licitações compartilhadas é 

balizado pelo princípio da Economicidade e da Eficiência. O alcance do conceito da 

economia de escala se encontra no melhor aproveitamento dos recursos 

orçamentários. A melhoria da gestão está relacionada com o desempenho qualitativo 

nos resultados estratégicos esperados, minimização dos custos, adequação da 

relação custo-benefício, eficácia e efetividade. 

A implantação do GCALC no Exército contempla a solução legal, prática e 

definitiva de unificar realização dos certames licitatórios, facilitando o processo de 

aquisições e contratações dos bens e serviços comuns da instituição. Esse 

procedimento não visa tirar a independência e a autonomia dos Comandantes, Chefes 

e Diretores das organizações militares, pois os mesmos continuarão a receber suas 

provisões orçamentárias correspondentes aos bens e serviços necessários pelas 

respectivas Organizações Militares. Cada Ordenador de Despesas das UG decidirá 

o momento e os objetos licitados serão contratados ou adquiridos, por meio dos 

preços constantes das Atas de Registro de Preços. 

O projeto pioneiro de aplicação prática do GCALC foi desenvolvido no ano de 

2014 por Organizações Militares com sede no Quartel-General do Exército, em 

Brasília. Este procedimento apresentou grandes resultados quanto a melhora na 

gestão e economia no processo de compra centralizada. Conforme registrado na 

página virtual da Secretária de Economia e Finanças, pode ser observado efeitos 

como a redução no número de processos, redução de valores e a melhora na 

especificação de materiais e serviços. 

Em virtude do sucesso dessa prática, a Diretoria de Gestão Especial, por meio 

das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) realizarão o 

acompanhamento por meio de Visita de Orientação Técnica (VOT) e ainda, durante a 

realização de reuniões administrativas promovidas nas guarnições para que seja 

difundida a adoção do GCALC como uma forma de otimizar a estratégia de compras 

e contratação de serviços comuns. 
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4. RESULTADOS  

 
 

O escopo deste capítulo é apresentar os resultados alcançados com o estudo 

do tema sobre a realização de licitações compartilhadas no âmbito de uma 

guarnição. Serão apresentados os resultados obtidos por meio do instrumento de 

coleta de dados, que no presente trabalho foi um questionário aplicado aos 

servidores envolvidos com  processos licitatórios em diversas OM de diferentes 

guarnições do país. Com o auxílio do embasamento teórico dado pela pesquisa 

bibliográfica desenvolvida ao longo do presente trabalho, é feita a análise dos 

resultados, de forma que se encontre a solução para as questões de estudo 

propostas. Os resultados obtidos são analisados à luz da missão e da visão de futuro 

do Exército Brasileiro, que correspondem a forma com que a Instituição se articula 

para alcançar  seus  objetivos. 

Nesse sentido, pode-se identificar quais formas a administração pode 

organizar os processos licitatórios, adequando-se às diretrizes propostas pela 

administração gerencial aplicada às Forças Armadas. 

 
 
4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS DO ESTUDO DA VARIÁVEL 
INDEPENDENTE (PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE LICITAÇÕES 
COMPARTILHADAS NO ÂMBITO DA MESMA GUARNIÇÃO) 

 
 

A realização de certames licitatórios compartilhados, por meio de medidas de 

coordenação entre Organizações Militares de uma guarnição compõe o tema central 

desta pesquisa. O Exército Brasileiro, como ente integrante da administração pública 

federal, necessita realizar seus procedimentos de aquisição e contratação 

obedecendo a legislação vigente no país. Em conformidade com os objetivos 

propostos pelo Comando do Exército, as atividades administrativas desempenhadas 

pelo Exército Brasileiro devem observar os princípios administrativos. Entre esses 

princípios, destaca-se o da eficiência, face ao modelo de administração gerencial 

adotado pela Instituição. 

As reformas implementadas na Administração Pública do Brasil com vistas a 

adotar o modelo gerencial, sinalizaram uma drástica mudança na forma de 

administrar a máquina pública. Nessa época passaram a ser enfatizadas as 

responsabilidades dos agentes da administração pública e a cobrança de resultados, 
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verificados conforme os benefícios proporcionados para a sociedade. Dessa forma, 

os agentes da administração passaram a serem cobrados em todos os níveis, sendo 

exigida uma gestão mais racional e transparente dos recursos públicos. 

Sob a ótica do problema analisado, muitas Organizações Militares vizinhas em 

uma mesma cidade realizam procedimentos idênticos de licitação, que muitas vezes 

tem como vencedores os mesmos fornecedores. Uma centralização da gestão dos 

processos licitatórios acarretaria em uma melhor performance na administração por 

resultados. Em uma análise desse panorama, há espaço para um ganho de eficiência 

com a redução do número de processos realizados. 

Existem diversas medidas que podem ser tomadas pelas OM para que se 

facilitem a realização e organização dos certames licitatórios. Na presente pesquisa, 

foi realizado um questionário aos agentes responsáveis pelas licitações de 100 (cem) 

unidades gestoras do Exército Brasileiro, de forma que se identificasse a frequência 

da adoção de determinadas práticas pela OM. Foram lançadas 6 (seis) assertivas e 

cada agente entrevistado, poderia escolher uma ou mais que correspondessem às 

práticas adotadas na realização de certames licitatórios na OM. O resultado obtido se 

expressou conforme o gráfico a seguir: 

 
 

 
GRÁFICO 2 – Práticas adotadas na realização de certames licitatórios na OM  
Fonte: O autor 

 

  

4.1.1 Existência de licitação compartilhadas no âmbito da guarnição 
 

Nesse item o intuito era verificar a existência de licitações compartilhadas na 
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guarnição na qual a OM se encontra. O entrevistado poderia escolher  essa 

alternativa caso não ocorressem licitações compartilhadas em sua guarnição. 

Obteve-se como resposta que 18,8% dos entrevistados informaram que não 

existiam licitações compartilhadas na sua OM. 

Esse estudo mostra que licitações compartilhadas é uma prática adotada em 

muitas guarnições do país, correspondendo as recomendações do Comando do 

Exército para a criação de GCALC para executar os certames licitatórios. Porém, 

entende-se que esse sistema não está plenamente aplicado em todo o Exército 

Brasileiro, existindo Organizações Militares que não fazem uso desse procedimento. 

 
4.1.2 Distribuição das licitações em âmbito guarnição 

 

 
A criação de um grupo de entes da Administração Pública em que a 

responsabilidade por realizar as diversas licitações   é dividida entre os integrantes 

desse grupo é um dos objetivos da criação de um GCALC. De acordo as 

determinações do Comando do Exército, a criação de um GCALC começou a ser 

incentivada a partir de 2014, quando foi orientado que se criassem grupos  para 

coordenação das licitações entre OM de uma mesma guarnição. Sobre a existência 

dessa distribuição entre as OM da guarnição, a respostas positivas foram de 73,4% 

os entrevistados. Em antítese ao item anterior, essa assertiva corrobora com a ideia 

que o procedimento de licitações compartilhadas é aplicado em grande parte das 

guarnições do Exército Brasileiro. 

 
4.1.3 Calendário estabelecido para a realização de licitações conjuntas 

 
A existência de um calendário para realizar licitações conjuntas corresponde a 

uma prática onde se estabelece um cronograma a ser cumprido pelas OM quanto a 

realização de licitações. Os índices obtidos nesse item foram de 68,8% dos 

participantes. 

 Os números mostram que a maioria das OM onde foi aplicado o instrumento 

de coleta de dados seguem um calendário pré-estabelecido para a execução dos 

seus certames licitatórios. O estabelecimento de prazos é requisito para um 

planejamento e coordenação, o que corresponde às características necessárias para 

a realização de um GCALC no âmbito de uma guarnição. 
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4.1.4 Coordenação do escalão superior 

 
 

Neste caso, as licitações compartilhadas ocorrem com a coordenação do 

escalão superior ao qual as OM estão subordinadas. As respostas dos questionários 

apontam para ocorrência desse fato em 64,1% das OM. O estudo mostra que a 

organização das licitações compartilhadas em âmbito das guarnições seguem o 

preconizado no artigo 1º da Portaria nº  01 da SEF, de 27 de janeiro de 2014. Dessa 

forma, os comandantes de guarnição coordenam a distribuição da responsabilidade 

dos certames licitatórios entre as OM participantes. 

 

4.1.5 Estruturas implementadas (criação de bases administrativas) 

 
 

A criação de estruturas é um passo maior na atividade administração 

desenvolvida pelo Exército Brasileiro, com a criação de Bases Administrativas, OM 

responsáveis pelas atividades administrativas de uma determinada guarnição, 

comando, região ou outra subdivisão do Exército em determinado local. As respostas 

positivas para essa afirmação foram de 15,6% dos entrevistados. Conforme o 

resultado encontrado no questionário, algumas guarnições contam com estruturas 

administrativas para realizar os procedimentos licitatórios. Esse modelo segue a 

estratégia do Exército Brasileiro que consiste em criar bases administrativas em 

determinas regiões do país, para coordenar as atividades administrativas das OM 

que estejam próximas.   

 

4.1.6 Discussão da variável independente 

 

Como  variável independente, que é um fator determinante, condição ou 

causa para determinado resultado,  utilizou-se o planejamento e a execução de 

licitações compartilhadas no âmbito da mesma guarnição. 

 O objetivo geral desse trabalho é analisar o aumento da eficiência na gestão 

das organizações militares com a implantação de certames licitatórios 

compartilhados em uma guarnição. Para que o aumento da eficiência fosse 

constatado, seria necessário que a forma  de coordenação das licitações propostas  

para estudo tivesse sido  implementada em alguma guarnição. Para isso, foram 

estabelecidos indicadores que apontavam a  realização de  licitações 
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compartilhadas. Os resultados  obtidos na análise da variável independente  

mostram a existência de processos licitatórios  compartilhados entre as OM das 

guarnições em que foram aplicados os instrumentos de coletas de dados, permitindo 

o prosseguimento do estudo sobre o aumento da eficiência na gestão e por assim, a 

análise junto as variáveis dependentes.  

 

4.2 ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS DO ESTUDO DA VARIÁVEL 
DEPENDENTE (EFICIÊNCIA NA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES)  
 
 

Conforme discutido no capítulo 2 (METODOLOGIA) do presente trabalho, foi 

elaborado um questionário abordando a variável dependente eficiência na gestão 

das OM, abordando as dimensões eficiência administrativa, eficiência financeira e 

eficiência na execução orçamentária. Para essa abordagem foram levantados 

diversos indicadores, que foram base para as perguntas do referido questionário. 

Importante salientar que, quanto a ideia da realização de certames licitatórios 

conjuntos pelas OM de uma mesma guarnição, esta é preconizada pelo Comando do 

Exército desde a emissão da Portaria nº 01 - SEF, de 27 de janeiro de 2014, que 

normatizava o uso do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Exército, como 

pode ser vista no seguinte trecho: 

 

[...] 
§2º Poderá ser constituído, a critério do comandante da guarnição, um 

grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos 
(GCALC), formado pelos fiscais administrativos das UG. 
[...] 

Art. 13. Os GCALC serão formados pelos fiscais administrativos das UGP, 
com vistas a: 

I – definir, de forma consensual, as licitações sob responsabilidade de 
cada UGG; 

II – coordenar as atividades das UGG e UGP de cada licitação; 
III – fiscalizar os andamentos de cada processo; 
IV – propor as devidas adaptações e melhorias nos procedimentos 

adotados, bem como à presente Portaria; e 
V – medir os benefícios das aquisições centralizadas quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

§ 1º Os GCALC, quando julgarem pertinente, poderão convocar os 

fiscais de contrato, os técnicos responsáveis pela elaboração das 

requisições e/ou os editais de licitação, a fim de assessorar na elaboração e 

execução do processo licitatório, por parte das UGG. 

§ 2º Caberá aos GCALC sugerir um calendário geral com os prazos para 

a execução dos procedimentos licitatórios e a previsão dos períodos para a 

entrada em vigor das ARP, a fim de orientar e facilitar os processos 

administrativos, por parte das UGG, com oportunidade.   
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Conforme a revisão da literatura realizada, o Princípio da Eficiência está 

presente no texto Constitucional, sendo inserido através da Emenda Constitucional 

n° 19, no ano de 1998, no rol dos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A eficiência alçou-se ao status de garantia fundamental por intermédio da Emenda 

Constitucional n° 45/2004, no inciso LXXVIII dispondo que “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.”   

Dessa forma, exige-se que a atividade administrativa seja realizada com 

perfeição, presteza e rendimento funcional. A administração pública não pode se 

restringir a observância apenas ao princípio da legalidade, exigindo melhores 

resultados para o serviço público e satisfação no atendimento dos anseios da 

comunidade e de seus membros. 

A eficiência na aplicação dos certames licitatórios é relacionada com o esforço 

gasto na realização dos mesmos e os resultados alcançados. Ao passo que um único 

processo é feito de forma satisfatória, substituindo vários que seriam realizados de 

forma isolada, ficando flagrante a eficiência do procedimento por questões 

numéricas. O Exército Brasileiro, formado por diversas organizações militares com 

rotinas administrativas semelhantes, executa em cada uma delas diversos 

procedimentos relacionados à aquisição de bens e contratação de serviços. Todo 

procedimento licitatório possui um gasto com publicações oficiais de caráter 

obrigatório, de tempo, de mão de obra, entre outros fatores. O volume dos 

procedimentos é reduzido quando passa a ser realizado de forma conjunta, refletindo 

na economia de todos os meios empregados. 

Mesmo com embasamento teórico sinalizando os aspectos positivos sobre a 

eficiência do procedimento de licitações compartilhadas, fez-se necessário verificar 

junto aos executores dos certames as impressões e a adequação a realidade de cada 

organização Militar, analisando a viabilidade prática do tema.  

As percepções dos agentes executores das OM obtidas através dos 

questionários realizados, e os índices de eficiência colhidos apontaram que a 

estratégia de realização de procedimentos licitatórios de forma compartilhadas 

melhoram a performance da gestão. 

Para fins de análise e tabulação dos resultados, foi realizado a média 

aritmética do grau das respostas de cada item do, em uma escala  de 1 a 7, sendo do 

grau 1 para “discordo totalmente” ao grau 7 para “concordo totalmente”. 
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4.2.1 Dimensão eficiência administrativa da implantação de licitações 

compartilhadas 

  
Quanto à eficiência administrativa, foram propostas 05 (cinco) questões 

(correspondentes aos indicadores das variáveis estudas nessa pesquisa). As 

respostas obtidas  apontam para a concordância com a ideia que certames 

licitatórios realizados de forma conjunta possibilita uma maior eficiência 

administrativa. 

O foco do presente item é a apresentação e discussão dos resultados obtidos 

no estudo dos aspectos referentes a dimensão eficiência administrativa em que a 

realização de certames licitatórios conjuntos podem influenciar na gestão da OM. 

Conforme o quadro número 02, na análise da variável dependente (eficiência na 

gestão das Organizações Militares), o aumento da eficiência nesta dimensão pode ser 

verificando-se os indicadores apresentados no texto. 

 
 

Indicadores Média aritmética do grau 
das respostas 

O estabelecimento de expectativas realistas para realização dos 
processos 

5,23 

A distribuição dos trabalhos atende a todas as OM 5,17 

Os certames compartilhados facilitaram o trabalho das Seções de 
Licitação 

5,44 

Houve redução do efetivo da Seção de Licitações por conta da 
distribuição dos processos entre outras OM 

5,00 

Houve especialização da OM em licitar determinado tipo de 
material 

5,53 

QUADRO 07 – Indicadores de eficiência administrativa 
Fonte: O autor 

 
 

Para alcançar os objetivos propostos, a discussão está organizada em 

subitens, cada qual correspondente a um dos indicadores estabelecidos para a 

análise da eficiência na gestão da OM, sendo eles: o estabelecimento de expectativas 

realistas para realização dos processos, a existência cooperação e comunicação 

entre as OM, a distribuição dos trabalhos atende a todas as OM, os certames 

compartilhados facilitaram o trabalho das Seções de Licitação, houve redução do 

efetivo da Seção de Licitações por conta da distribuição dos processos entre outras 

OM e houve especialização da OM em licitar determinado tipo de material. 

Como mensuração da opinião do entrevistado, foi considerado 7 (sete) níveis 
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de concordância com a afirmativa dada, que variavam do nível 1 (um), “discordo 

totalmente” até o nível 7 (sete) “concordo totalmente”. 

 

4.2.1.1 O estabelecimento de expectativas realistas para realização dos processos 
(quantidades). 

 
 

O estabelecimento de expectativas realistas para realização dos processos 

licitatórios é de fundamental importância para a execução correta de um GCALC. Ao 

estabelecer quantidades exorbitantes e desnecessárias, uma OM pode realizar um 

certame licitatório que não corresponde com o orçamento destinado para o Exército 

Brasileiro. 

 

GRÁFICO 3 – Indicadores do estabelecimento de expectativas realistas para a  
realização dos processos licitatórios 
Fonte: O autor 

 

Quando as quantidades estimadas  pelas OM são  superdimensionadas e 

esse comportamento é somado a cada participante de um certame, o resultado final 

é uma licitação que não corresponde à realidade  da guarnição e compromete os 

objetivos esperados. Não são raros os exemplos de licitações canceladas por 

tribunais de contas e outros órgãos de fiscalização por não correspondência das 

quantidades licitadas com a realidade orçamentária na Unidade Gestora. 

A realização das licitações de forma correta é um requisito para uma a 

excelência nas práticas de gestão pela OM. Um GCALC,  por ser composto por 

várias Organizações Militares e a responsabilidade por determinado processo ser de 

apenas uma, poderia gerar um superdimensionamento de quantidades, o que 

comprometeria no sucesso dos processos licitatórios. A consequência dessa fato 

seria a perda da eficiência na gestão da OM.    
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Conforme respondido pelos participantes do questionário, a realização de um 

GCALC não compromete o dimensionamento das necessidades das OM nas 

licitações, não ferindo com o objetivo de aumentar a eficiência na gestão. 

 
4.2.1.2 A cooperação e a comunicação entre as OM 
 

 

 Como requisito essencial  para realização de licitações compartilhadas, são 

necessárias a cooperação e coordenação entre as Organizações Militares. 

Conforme os objetivos do Exército Brasileiro em tornar sua gestão mais eficiente e 

com enfoque gerencial, a coordenação e comunicação entre as UG é um fator 

substancial, pois trata-se de entes do mesmo órgão. O instrumento de coleta de 

dados busca nesse indicador verificar se na realização de um GCALC na guarnição 

esse objetivo é atingido: 

 

 GRÁFICO 4 – Indicadores da cooperação e comunicação entre as OM 
 Fonte: O autor 

  
 

Conforme resultado obtido nos questionários respondidos, 42% e 28,1% deram 

o nível 5 e 6 respectivamente quanto a cooperação e comunicação entra as OM, 

sendo o nível máximo o 7, pode-se constar que na realização de certames 

licitatórios conjuntos ocorre um bom nível de comunicação e cooperação entra as 

OM, o que corresponde ao levantado na fase teórica do presente trabalho. 

 
4.2.1.3 A simplificação do trabalho das Seções de Licitação 

 
 

A realização de um GCALC, tem entre seus objetivos a redução dos encargos 

da seção de licitações. Com o compartilhamento de licitações, é dividida também 

responsabilidades e tarefas a serem executadas. O resultado de 48,4% dando índice 
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6 no nível de concordância com a ideia de facilitar o trabalho das seções de licitação 

nesse quesito: 

             GRÁFICO 5 – Indicadores da simplificação do trabalho das Seções de Licitação                                                     
Fonte: O autor 
 
 

 A análise desse indicador mostra que a opinião dos agentes envolvidos com a 

realização de licitações mostra que a realização de um GCALC simplifica os 

trabalhos dos setores encarregados desses processo nas OM envolvidas. 

Considerando que a realização de um processo licitatório consome recursos, tanto 

financeiro como humano, a simplificação dos procedimentos reflete na redução dos 

custos operacionais das licitações. Processos mais simples correspondem aos 

objetivos propostos pela administração gerencial, sendo, conforme o indicador, 

atingidos com a organização de um GCALC na guarnição. 

 

 
4.2.1.4 A redução do efetivo da Seção de Licitações por conta da distribuição dos 

processos entre outras OM 

 

Com o mesmo intuito do questionamento anterior, a realização de certames 

licitatórios reduziria o encargo da seção responsável pelas licitações. Esse feito 

naturalmente provocaria a redução no efetivo empregado nos certames licitatórios. 

Não existe previsão exata da quantidade de integrantes de uma seção de licitações 

em cada OM, sendo que esse número varia de uma OM para outra.   

Na análise desse indicador, foi questionado a redução do efetivo de 

servidores empregado nos setores encarregados pelas licitações nas OM. Como 

respostas foram obtidos os seguintes índices:  
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GRÁFICO 6 – Indicadores do redução do efetivo da Seção de Licitações por conta da       

distribuição dos processos entre outras OM 

Fonte: O autor  
 

Conforme a opinião dos agentes que responderam o instrumento de coleta de 

dados, a realização de um GCALC provoca a desoneração da seção de licitações. A 

redução de um efetivo em determinada atividade provoca uma economia de gastos 

com pessoal a até mesmo relocação de servidores para outras áreas, otimizando o 

efetivo empregado em cada Organização Militar. Esses reflexos  configuram os 

objetivos buscados na modernização da gestão do Exército Brasileiro. 

 
4.2.1.5 A especialização da OM em licitar determinado tipo de material 

 
 

Um dos grandes objetivos da realização de um GCALC em uma guarnição é 

que determinadas licitações fiquem a cargo de OM vocacionadas para atividades 

correlatas ao material a ser adquirido. Assim, aumentaria o grau de especialização da 

OM em compra de determinado material, o que elevaria a capacidade de 

especificação dos termos de referência e no controle do recebimento do material. 

Conforme resultado obtido, 84% dos militares que responderam ao questionário 

apresentaram uma resposta favorável a com a assertiva da existência de 

especialização da OM licitar com determinado tipo de material, com a realização de 

certames licitatórios conjuntos. 
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         GRÁFICO 7 – Indicadores da especialização da OM em licitar determinado tipo de material           
         Fonte: O autor 
  

A especialização de uma OM em licitar determinado material é de grande 

valia para o Exército Brasileiro. Materiais sensíveis, como peças de viaturas, 

medicamentos, gêneros, entre outros, necessitam ter um rigor nas suas 

especificações. O recebimento desse material, por vezes, deve ser acompanhado 

por servidores especializados, pois requer uma análise mais minuciosa de suas 

características e padrão de qualidade. A negligência nessas precauções podem 

provocar prejuízos aos consumidores finais e danos ao patrimônio público. A fim de 

evitar o ônus de repetir todo esse processo em cada OM, distribuir a 

responsabilidade do processo de aquisição de determinados matérias para uma OM 

especifica permite a redução desse tipo de encargo. Esse tipo de organização tem o 

interesse de tornar, com a experiência adquirida e especialização de seu efetivo, a 

OM responsável por determinado certame em uma OM especialista na compra de 

determinado material. Conforme as respostas obtidas, os agentes participantes do 

presente estudo ratificaram a assertiva, indicando o aumento da eficiência e por 

assim correspondência com os objetivos do Exército Brasileiro.   

 

4.2.1.6 Análise da dimensão administrativa 
  
 

Pode-se entender que nesse aspecto a eficiência administrativa representa 

uma dimensão que mostra por meio de indicadores como a implantação de um 

GCALC permite aumentar a eficiência na gestão da OM. 
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 O estabelecimento de expectativas realistas para realização dos processos, 

a existência de cooperação e comunicação entre as OM, a distribuição de forma 

satisfatória e proporcional dos processos entre as OM,  foram alguns dos aspectos 

analisados no estudo dessa dimensão. Eles representam a coordenação entre  um 

grupo de unidades militares situadas em uma guarnição que uniu esforços para 

alcançar os objetivos propostos pela administração gerencial. Os resultados 

mostram que a criação do GCALC encontra aceitação entre os agentes públicos e é 

um fator de aumento de interação entre as OM. Com distribuição de processos entre 

elas, os trabalhos ocorrem de forma coordenada gerando resultados satisfatórios 

para a administração desses entes.    

Quanto à simplificação do trabalho e redução no efetivo das setores 

responsáveis pelas licitações, denotam que há uma economia no capital humano 

empregado nesses setores, reduzindo os custos da União com pessoal.  

A especialização da OM em licitar determinado tipo de material é um aspecto 

que demostra o aumento da qualificação dos servidores envolvidos em processos 

licitatórios em adquirir certos materiais. Medicamentos, alimentos, peças e 

equipamentos são alguns dos materiais que exigem conhecimento na hora de 

especificar os pedidos e inspecionar os produtos recebidos. Com o GCALC 

possibilitando que uma OM realize apenas parte das licitações necessárias, torna-se 

possível a especialização dessa OM em realizar esse processo. O benefício é mútuo 

a todos os participantes. Mesmo que o recebimento não ocorra na OM gerenciadora 

do certame, essa pode solicitar amostras durante o processo e informar as demais 

sobre possíveis problemas no fornecimento dos materiais. A ideia de especialização 

da OM em licitar determinado material foi ratificada pelo instrumento de coleta de 

dados e mostra a melhora na eficiência das atividades licitatórias dos participantes 

de um GCALC. 

 

4.2.2 Dimensão da eficiência financeira na implantação de licitações 

compartilhadas 

 

  
Esta dimensão diz respeito à eficiência financeira que a realização de certames 

licitatórios conjuntos trazem para a Força Terrestre, permitindo que o Exército tenha 

custos reduzidos nas aquisições e contratações realizadas. 

A respeito do assunto, a grande maioria das aquisições e contratações feitas 
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as pelo Exército são de bens e serviços comuns, operações estas que são 

realizadas por meio de  pregão eletrônico. A modalidade de licitação pregão 

eletrônico é feita em grande parte sob o Sistema de Registro de Preços (SRP) 

instituído pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Como definição, o SRP é 

o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

Com o intuito de regular a utilização do SRP no âmbito do Exército, o comando 

da Força emitiu a Portaria nº 01 - SEF, de 27 de janeiro de 2014, com diversas 

diretrizes sobre a utilização desse sistema. Entre os aspectos tratados estão a 

implantação de grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos 

(GCALC), formado pelos fiscais administrativos das UG. 

Os GCALC seriam responsáveis por dividir tarefas entre as OM e realizar as 

licitações de forma conjunta. Como essa proposta tinha caráter incipiente, a própria 

portaria trazia no seu artigo 13, inciso V, a determinação que os fiscais administrativos 

das OM deveriam medir os benefícios das aquisições centralizadas quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a ratificar ou não a 

experiência. 

A portaria nº 01 da SEF não menciona como seria medida a eficiência da 

implantação dos GCALC e quais parâmetros seriam avaliados, mas faz menção a 

economicidade, tal seja, o GCALC foi criado para reduzir custos operacionais e os 

custos finais dos produtos e serviços a serem adquiridos. Na realização desse 

trabalho, buscou-se relacionar as possíveis áreas em que a implantação de um 

GCALC traria economia de recursos, transformando-as em indicadores de eficiência 

financeira. 

Para mensurar o nível da dimensão eficiência financeira observado na 

implantação de um modelo de licitações compartilhadas, foram considerados, como 

aspectos, os seguintes indicadores relacionados: Houve melhoria na qualidade dos 

materiais adquiridos? Houve redução no custo dos materiais adquiridos? Houve 

redução no número dos processos realizados? Houve redução nas impugnações de 

edital? 

Na análise da eficiência financeira foram propostas 04 (quatro) questões, 

conforme os indicadores do estudo. As respostas realizadas apontam para a 

concordância com o aumento da eficiência financeira a partir da realização de 

licitações conjuntas pelas OM. 
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Indicadores 
Média aritmética do grau 

das respostas 

Houve melhoria na qualidade dos materiais adquiridos 5,28 

Houve redução no custo dos materiais adquiridos 5,47 

Houve redução no número dos processos realizados 5,80 

Houve redução das impugnações de edital 5,19 

QUADRO 08 - Indicadores de eficiência financeira 
Fonte: O autor 

 
 

4.2.2.1 A melhora na qualidade dos materiais adquiridos 

 

A eficiência não se mede apenas nos preços, mas também na qualidade 

do material adquirido. É muito mais econômico para uma OM receber um 

material adequado do que receber um material que não atenta as características 

desejadas e comprometa sua vida útil e seu emprego, o que pode causar 

transtornos e prejuízo a Administração Pública. 

O GCALC tem entre suas facetas, o objetivo que a OM responsável pela 

licitação se torne “especialista” em licitar determinado tipo de material, 

melhorando as especificações dos termos de referência e o controle de qualidade 

do material licitado, conforme visto anteriormente. Esse indicador questionava o 

participante quanto a qualidade do material recebido. 

Sobre esse aspecto, a maioria dos militares que responderam o 

questionário  positivamente quanto a melhora na qualidade do material adquirido, 

estando a maioria das respostas nos maiores graus de concordância com o tema 

abordado, como indica o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 8 – Indicadores do aumento na qualidade dos materiais adquiridos  
Fonte: O autor 
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A melhora na qualidade do material adquirido corresponde a um aumento da 

eficiência na administração da Organização Militar. Significa um uso mais eficiente 

do dinheiro público e melhora nas atividades desenvolvidas pelo Exército, que 

poderá contar com material de melhor qualidade. 

 

4.2.2.2 A redução no custo dos materiais adquiridos 

 

 
Um dos aspectos mais importantes em um GCALC é a redução dos custos dos 

objetos das licitações. O GCALC teve dentre suas motivações a redução dos valores, 

sendo que, conforme as respostas dos questionários, grande parte das respostas 

foram positivas, nos maiores graus de concordância. Em tese, a redução dos custos 

se dá pela grande quantidade de material a ser adquirido (soma-se as quantidades da 

OM participantes) ocorrendo uma economia de escala. As respostas positivas ao tema 

abordado atingiram o índice de 87% de aceitação. 

 

GRÁFICO 9 – Indicadores da redução no custo dos materiais adquiridos  
Fonte: O autor 

 

Dessa forma, existindo redução  no custo dos materiais adquiridos, a 

eficiência na gestão da OM é diretamente  influenciada, aumentando conforme  

consegue  adquirir mais empregando menos o dinheiro do contribuinte.  Nesse 

indicador, a realização de um GCALC está de acordo com o que  prega  as práticas 

de administração gerencial. 

 

4.2.2.3 A redução no número dos processos realizados 

  

 
A realização de um GCALC visa a redução de processos realizados pela OM, 
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desonerando as seções de licitações e evitando que OM situadas na mesma 

guarnição realizam os mesmos certames. Conforme as respostas obtidas, a grande 

maioria concorda com a diminuição dos processos licitatórios nessa hipótese: 

 

GRÁFICO 10 – Indicadores da redução no número dos processos realizados  
Fonte: O autor 

 
 

Para a realização de um processo licitatório emprega-se capital humano, 

gastos com a documentação necessária, gasto de tempo, entre outros fatores. Os 

órgãos públicos, necessitando cumprir prazos e ter um efetivo muitas vezes reduzido 

para cumprir tarefas, precisa encontrar meios de atingir os objetivos com menos 

ônus ao erário possível. O GCALC, reduzindo o número de processos realizado, 

aumenta a eficiência na gestão da OM, podendo essa executar seu orçamento 

realizando um menor número de processos licitatórios. 

 

4.2.2.4 A redução nas impugnações de edital 

 

 
Nesse aspecto foi questionado a redução da quantidade de impugnações dos 

editais. Reduz-se o trabalho dispendido na resposta as impugnações. Os motivadores 

dessa melhora podem ser tanto a especialização em licitar determinado tipo de 

material como a própria redução do número de licitações. 
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GRÁFICO 11 – Indicadores da redução nas impugnações de edital 
Fonte: O autor 

 

4.2.2.5 Análise da dimensão financeira 

 

 No estudo da dimensão financeira, os indicadores buscam identificar a 

redução dos custos  nas aquisições com a criação de um GCALC. Como 

característica básica em um modelo gerencial, busca-se os melhores resultados com 

o menor gasto possível.  Levantando aspectos como a melhora na qualidade dos 

materiais adquiridos, redução no custo dos materiais, redução no número dos 

processos realizados, redução nas impugnações de edital, demonstra-se que a 

economia de recursos é promovida com a criação de um GCALC na guarnição. 

 

4.2.3 Dimensão  eficiência  na  execução  orçamentária da implantação de 

licitações compartilhadas 

 
Uma das principais preocupações do Comando da Força é quanto a 

execução financeira do orçamento previsto para as forças armadas. Como definição, a 

execução financeira é o fluxo de recursos financeiros destinados à efetiva realização 

dos gastos dos recursos públicos para os programas de trabalho definidos. 

Como forma de identificar o nível de colaboração da realização de certames 

licitatórios conjuntos com a execução orçamentária do Exército Brasileiro, foram 

elencados os seguintes indicadores: a melhoria no cumprimento dos prazos 

estabelecidos pelo Comando do Exército para Execução Financeira, a redução no 



98  

recolhimento dos créditos disponíveis não aplicados, a homologação das licitações 

anteriores a chegada dos créditos, a redução no tempo para recebimento do 

material licitado, a diminuição dos empenhos inscritos em restos a pagar. 

Foi realizada a análise da eficiência na execução financeira, com 05 (cinco) 

questões. Novamente as respostas apontam para o aumento da eficiência com a 

realização de licitações conjuntas. Os índices obtidos na aplicação do instrumento 

de coleta de dados foi o seguinte: 

 

Indicadores 
Média aritmética do grau 

das respostas 

Houve melhoria no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo 
Comando do Exército para Execução Financeira 

5,61 

Houve redução no recolhimento dos créditos disponíveis não 
aplicados 

5,63 

A homologação das licitações realizadas antecediam a chegada 
dos créditos 

5,30 

Houve redução no tempo para recebimento do material licitado 5,30 

Houve diminuição dos empenhos inscritos em restos a pagar 5,45 

QUADRO 09 – Indicadores de eficiência gestão orçamentária  
Fonte: O autor 

 
 

4.2.3.1 A melhora no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Comando do 

Exército para Execução Financeira 

 

 
A execução financeira é fluxo de recursos financeiros inerentes à realização 

efetiva dos gastos dos recursos públicos para  cumprimento dos programas de 

trabalho definidos pelo governo. O Exército Brasileiro possuí uma parcela do 

orçamento da União, com recursos disponibilizados anualmente  que precisam ser 

empregados.  Conforme as diretrizes emitidas anualmente pelo Comando do 

Exército, existe um calendário de obrigações que impõe às OM o cumprimento de 

metas relativas a gestão orçamentária. Como obrigatoriamente toda compra ou 

contratação realizada por órgãos públicos deve ser precedida de uma licitação, a 

realização desse processo  reflete diretamente na execução da gestão orçamentária 

do Exército Brasileiro. Sobre o cumprimento dos prazos impostos pelas diretrizes do 

Comando do Exército, a opinião dos agentes quanto a influência de um GCALC 
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nesse aspecto é a seguinte: 

 

GRÁFICO 12 – Indicadores melhora no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo 
Comando do Exército para Execução Financeira 
Fonte: O autor 

 

Conforme consta no gráfico, os índices mostram certames licitatórios  

compartilhados são  favoráveis a execução  do orçamento  da OM. Estando com 

licitações com datas de homologação anteriores ao vencimento dos prazos dado 

para realizar as aquisições, a OM consegue executar seu orçamento conforme as 

orientações do Comando do Exército. Os índices demonstram que  essa forma de 

organização dos processos licitatórios possibilita que os prazos sejam respeitados, 

seja pela agilidade nas licitações ou porque a seção de licitações levará menos 

tempo para obter participação em certames licitatórios   dos mais variados objetos, 

facilitando o emprego dos recursos financeiros disponibilizados.  

 

 

4.2.3.2 A redução no recolhimento dos créditos disponíveis não aplicados 
 
 

As organizações militares enfrentam um problema no qual por conta do 

cumprimento dos prazos impostos durante o exercício financeiro, os créditos não 

empregados pelas OM nos prazos estipulados são recolhidos pela Administração 

Federal. A consequência desse fato é a não execução do próprio orçamento por conta 

do Órgão. 
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Dentre as diversas razões para a não execução do orçamento de um órgão 

está a dificuldade em empregar os recursos nos prazos estipulados, fruto na demora 

ou não realização dos processos licitatórios necessários. Como já foi visto 

anteriormente, a realização de licitação é obrigatória a todas compras e contratações 

dos órgãos públicos. 

Conforme respostas dos questionários, a influência no GCALC nesse aspecto 

é a seguinte: 

 

GRÁFICO 13 – Indicadores da redução no recolhimento dos créditos disponíveis não aplicados 
        Fonte: O autor 

 
 

A execução de certames licitatórios compartilhados, através realização de um 

GCALC faria com que todo o grupo de Organizações Militares participantes estivesse 

apta a realizar os diversos tipos de aquisições por conta da gama de licitações 

realizadas pelo grupo. Com a realização de estudos e planejamento prévio, o GCALC 

tem a intenção de garantir a eficiência na execução financeira das OM do Exército 

Brasileiro. Sobre esse aspecto, as respostas dos agentes entrevistados foram 

positivas ao que foi apresentado, perfazendo um índice de 89,1% de respostas 

positivas. 

 

4.2.3.3 A homologação das licitações realizadas antecediam à chegada dos 

créditos 

 
A existência de um calendário com obrigações de utilização de recursos impõe, 

por consequência, que exista um calendário com licitações anterior a essas datas. A 
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organização de um GCALC deve prever que as licitações sejam homologadas com 

antecedência necessária para aplicação dos recursos. Conforme as respostas do 

questionário, 80,9% das responderam positivamente ao questionamento feito. 

 

GRÁFICO 14 – Indicadores do prazo de homologação das licitações 
 Fonte: O autor 
 
 

Sendo o objetivo do Exército Brasileiro ter uma administração mais eficiente, 

a organização de um GCALC permite que as OM integrantes desse grupo tenham 

participação nos mais diversos tipos de licitações em prazos hábeis para o gasto do 

orçamento destinado para o Exército. 

 Em uma outra perspectiva, se a OM tivesse que realizar cada uma das 

licitações que necessita, seria  necessário mais tempo para conclusão dessa tarefa. 

Levando em conta o tempo médio para realização de todas as fases de um processo 

licitatório e os prazos para execução orçamentária das OM,  fica evidente a 

exigência de agilidade nos processos. Desta feira, a criação de um GCALC acaba 

por corresponder as necessidades das Organizações Militares. 

 
 

4.2.3.4 A redução no prazo para recebimento do material licitado 

 

 
Recebimento do material está relacionado com a gestão orçamentária pelo fato 

que a liquidação do empenho só pode ser realizada com o recebimento do material 

constante na nota de empenho. Os questionários demonstram o índice de 78% de 

respostas favoráveis em relação a esse aspecto. 
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GRÁFICO 15 – Indicadores da redução no prazo para recebimento do material licitado 
Fonte: O autor 
 

 

A execução do orçamento das Organizações Militares também inclui o 

recebimento do material licitatório, para que seja concretizado o pagamento dos 

fornecedores. Ao passo que o GCALC se propõe a agilizar os prazos de aquisição 

das OM, esse visa promover a rapidez no recebimento do material licitado. 

Conforme resposta dos agentes envolvidos, o GCALC cumpre esse objetivo, 

promovendo a agilidade necessária no recebimento do material, e por consequência 

a execução do orçamento da OM. 

 
 

4.2.3.5 A diminuição dos empenhos inscritos em restos a pagar 
 
 

 Conforme o manual do SIAFI,  restos  a pagar são as despesas empenhadas, 

mas não pagas até 31 de dezembro, estando com  sua execução condicionada aos 

limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na 

legislação vigente.  Em regra, os empenhos não liquidados até o término no corrente 

exercício financeiro são inscritos em resto a pagar. 

A realização de licitações compartilhadas através da criação de um GCALC 

inclui a existência de um planejamento que corresponda as necessidades de emprego 

de recursos, evitando a inscrição de restos a pagar no final do exercício financeiro.  

Nesse item, foi perguntado aos servidores se com a realização de um GCALC 

havia a redução de empenhos inscritos em restos a pagar. O resultado foi o 

seguinte: 
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                     GRÁFICO 16 – Indicadores da quantidade de empenhos inscritos em restos a pagar 
 Fonte: O autor 

  
 

Conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional, no final de 2017, o saldo 

de restos a pagar não processados e não liquidados eram de um total de R$ 128 

bilhões. Esse valor equivale à metade do investimento público da União no ano. A 

Administração Pública vem realizando diversas medidas para diminuir a existência de 

Restos a Pagar, como a publicação do Decreto nº 9.428, que dispõe sobre despesas 

inscritas em restos a pagar não processados. 

O Ministro da Fazenda, com a publicação do Decreto nº 9.428 passou a ter o 

poder de restringir a inscrição de restos a pagar de todos os ministérios setoriais. O 

objetivo desse limite é corroborar com o estabelecido pelo art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que determina que o saldo de restos a pagar no término de 

um mandato deve estar compatível com o caixa que o governo deixou para o efetuar 

o pagamento. 

A prática dos restos a pagar é evitada pelo Comando do Exército, pois 

conforme os prazos estabelecidos nas diretrizes orçamentárias, é recomendado a 

liquidação de todos os empenhos no corrente ano. Essas ações do Comando do 

Exército são realizadas em conformidade com o que é definido pelo governo para 

administração dos órgãos públicos. 

 

4.2.3.6   Análise da dimensão  eficiência  na  execução  orçamentária e financeira 

 

Anualmente o Comando do Exército emite uma diretriz com medidas a 

serem tomadas para realizar a execução orçamentária e financeira do corrente ano. 
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Nessa diretriz é definido um calendário a ser cumprido pelas OM, com uma série de 

medidas a serem tomadas pelos gestores. As medidas incluem o emprego total dos 

recursos mediante empenho e a liquidação e pagamento dos mesmos no mesmo 

exercício financeiro, evitando a existência dos chamados “restos a pagar” e nem o 

recolhimento de recursos não empregados. 

A título de exemplificação, a diretriz de gestão orçamentária do Comando do 

Exército para o ano de 2018 orienta os agentes da administração agirem como se o 

exercício financeiro terminasse em 31 de outubro de 2018. Para isso, as OM devem 

empenhar, no mínimo, 80% dos créditos até 31 de agosto e 90% até 28 de setembro, 

excetuando-se os casos nos quais isso não seja possível por motivos de força maior. 

A realização dos processos licitatórios em prazos adequados reflete 

diretamente nas ações necessárias para o cumprimento dos prazos dados para 

empenho dos recursos disponibilizados, e por consequência as outras medidas para 

a execução orçamentária da Unida Gestora.   

Em síntese, ao se estabelecer um GCALC é uma guarnição, busca-se 

otimizar a realização das licitações necessárias para as OM integrantes e que estas 

licitações cumpram um calendário estabelecido. Ao homologar as licitações antes 

dos prazos limites ao emprego dos créditos, evita-se o recolhimento dos mesmos. 

Com as licitações realizadas em prazos adequados, permite-se prosseguir de forma 

tempestiva à execução orçamentária, cumprindo os prazos estabelecidos pelo 

Comando do Exército. A consequência dessas ações reflete-se na redução de 

empenhos inscritos em restos à pagar. A respostas dos agentes envolvidos com os 

certames licitatórios ratificam a influência da organização de um GCALC na 

guarnição com o aumento da eficiência na execução orçamentária e financeira das 

OM integrantes.  

  

4.2.4 Dimensão  variável dependente 

 

Variáveis dependentes são valores, fenômenos ou fatos a serem descobertos 

ou elucidados, por sofrerem influência da variável independente. 

Na presente pesquisa  podemos observar que, conforme a opinião dos 

agentes envolvidos nos processos licitatórios de diversas OM do Exército Brasileiro, 

a existência de um GCALC influencia no aumento da eficiência na gestão das OM 

integrante desse grupo.  As inferências realizadas na análise de dados foram feitas 
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com base no referencial teórico do presente trabalho, sobressaindo-se a adoção de 

uma administração gerencial por parte do Exército Brasileiro.  

 Quanto às questões de estudo, estas serviram de base para a realização da 

pesquisa bibliográfica e elaboração do instrumento da coleta de dados. Sobre a 

Administração Pública  e a realização de licitações  pelos órgãos públicos, pode-se 

aferir a busca por uma administração gerencial e a obediência da realização de 

licitações a legislação vigente. Todos os processos licitatórios seguem a lei, sendo 

que a legislação atual possibilita que ocorra certames licitatórios compartilhados 

entre órgãos públicos.   

Ao elaborar o instrumento de coleta de dados, optou-se por não quantificar 

numericamente o orçamento de cada OM, pois  esse sofre influência de aspectos 

que impossibilitam que  seja feita uma análise em condições semelhantes.  Os 

valores mudam conforme o  emprego dessa OM. Tratando-se de números, pode 

existir uma grande variação no orçamento de uma OM ao longo dos anos, tendo em 

vista investimentos,  mudança na forma de emprego, a existência de conflitos ou 

eventos no território nacional, aumento de efetivo, recebimento de determinado 

material, entre outras possibilidades. Para verificar o aumento da eficiência, optou-se 

por indicadores que refletisse na intenção do Comando do Exército ao propor a 

criação dos GCALC nas guarnições.  

Com a respostas ao questionário, os agentes da administração ratificaram o 

aumento da eficiência na gestão através de indicadores que representam os 

objetivos de um GCALC, ao estabelecer uma coordenação entre OM para realizar 

processos licitatórios em benefício do grupo.  

A realização de licitações compartilhadas em uma guarnição permite o 

aumento da eficiência dos processos licitatórios realizados pelas OM integrantes. A 

eficiência se comprova pela redução nos custos dos materiais adquiridos e nos 

custos para a realização dos processos licitatórios, gerando a otimização dos 

procedimentos de aquisição e contratação. Além dessas características, a realização 

de um GCALC aponta para  o cumprimento de um calendário que corresponda as 

necessidades das OM. Essa coordenação reduzindo os custos e aumentando a 

produtividade se traduz em uma gestão mais eficiente das OM. O aumento da 

eficiência nas atividades administrativas corroboram com os objetivos do Exército 

Brasileiro, em desenvolver uma administração de caráter gerencial, conforme 

preconiza a Administração Pública  Brasileira.  
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5 CONCLUSÃO  

 
 

Sobre o tema, a implantação de um sistema de licitações compartilhadas por 

Organizações Militares em uma guarnição, é um procedimento que reflete uma 

convergência na administração pública federal pela busca da eficiência na gestão dos 

recursos públicos. Balizado pela aplicação do assunto nas atividades administrativas 

desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, o problema motivador da pesquisa foi: “em 

que medida o planejamento e a execução de licitações compartilhadas no âmbito da 

mesma guarnição aumenta a eficiência na gestão das organizações militares, 

reduzindo os custos das aquisições?”. 

Ao término do presente trabalho é oportuno destacar os procedimentos 

metodológicos que nortearam a realização deste estudo. Através desses 

procedimentos foi possível o desenvolvimento dos processos de coleta de dados e 

análise dos resultados, permitindo a identificação de oportunidades de contribuição 

do trabalho realizado para as atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. 

Com o escopo de solucionar o problema em questão, foi possível chegar a três 

premissas que embasaram a análise e a coleta dos dados da pesquisa, todas elas 

norteadas pelo objetivo geral de “analisar a adequação do planejamento dos 

procedimentos licitatórios para proporcionar maior eficiência por meio de licitações 

compartilhadas pelas organizações militares no âmbito de uma guarnição”: 

1) A mudança de estratégia da administração pública federal brasileira, 

passando da administração burocrática para a gerencial, a fim de se alcançar mais 

eficiência na gestão; 

2) O Comando do Exército Brasileiro, desencadeando o projeto de 

modernização da força, que abrange, entre outros aspectos, novos métodos de 

gestão orçamentária e financeira da instituição, a fim de atualizar os procedimentos 

empregados nas instituição em consonância com os métodos empregados na 

Administração Pública federal; e 

3) A realização de certames licitatórios de forma conjunta entre 

organizações militares situadas em uma mesma guarnição, com o intuito de permitir 

um aumento da eficiência da OM. 

Todas estas questões de estudo, por sua vez, foram devidamente relacionadas 

aos objetivos específicos estabelecidos: 
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a) Analisar o embasamento legal das licitações compartilhadas; 

b) Identificar as experiências correlatas no âmbito de diversos entes da 

administração pública; 

c) Identificar a concepção dos militares responsáveis pela execução das 

licitações nas organizações militares sobre um procedimento conjunto com outras 

unidades; 

d) Identificar a existência de fatores que afetam o planejamento de 

licitações compartilhadas; e 

e) Levantar os fatores que impactam de forma positiva ou negativa na 

gestão administrativa das organizações militares com a realização de licitações 

compartilhadas. 

Como referencial teórico, foi realizada a revisão da literatura por meio de 

pesquisas documental e bibliográfica, abordando assuntos como administração 

pública e seus modelos, mudanças no cenário da administração pública brasileira, 

procedimentos licitatórios e legislação correlata, gestão, eficiência, estruturas 

organizacionais e relação entre atividade fim e meio. 

Conforme o estudo da legislação correlata ao assunto, a administração 

realizada pelo Exército Brasileiro é baseada na legalidade, com observância de uma 

cadeia rígida de instrumentos normativos, em muitas vezes emitidos pela própria 

Força. Por sua vez, o Exército possui um manual específico para administração, o 

Regulamento de Administração do Exército (RAE) – (R3), aprovado pelo Decreto nº 

98.820, de 12 de janeiro de 1990. Esse manual regula administração executada pelo 

Exército, porém não aborda itens importantes da administração pública, como por 

exemplo os assuntos referentes às licitações executadas pela instituição. 

Independente da ausência no texto do RAE, a matéria de licitações é regulamentada 

pelo Governo Federal, cabendo aos agentes administrativos do Exército a obediência 

a legislação federal. O Exército Brasileiro não possuí competência para elaborar ou 

alterar a legislação referente às licitações, tão pouco realizar compras ou contratações 

que não sigam essas normas. Contudo, não existe nenhum óbice na legislação em 

vigor para a realização de um GCALC. 

Em uma análise legal da realização dos certames licitatórios de forma conjunta, 

o uso Sistema de Registro de Preço viabiliza as compras compartilhadas, pois 

mediante um planejamento  prévio,  permite que Organização Militar faça apenas um 
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registro de preço, com um volume total a ser adquirido por outras, sendo todo o 

procedimento realizado em conformidade com a legislação em vigor. A própria 

plataforma virtual onde se realizam os certames, na página virtual de compras 

governamentais, permite que sejam realizadas as licitações compartilhadas. 

Ainda sobre a metodologia utilizada no presente trabalho, com o propósito de 

verificar a eficiência na implantação dos procedimentos licitatórios de forma 

compartilhada por organizações militares em uma mesma guarnição, foi aplicado um 

questionário aos agentes executores dos certames licitatórios em diversas 

organizações militares. 

- O questionário (Apêndice A): endereçado aos gestores de compras 

cadastrados no Portal de Compras Governamentais de 100 Organizações Militares. 

Essas OM se localizam em 28 guarnições diferentes, de todos os Comandos Militares 

de Área, distribuídos nas diversas regiões do território nacional. 

Desta feita, os resultados obtidos por meio dos instrumentos de coleta de dados 

foram confrontados com o referencial teórico sobre o tema, o que possibilitou o 

estabelecimento de conclusões sobre as dimensões das variáveis (item 2.1.1). 

Finalizando a apresentação e a análise dos resultados, verificou-se, por meio 

das considerações expostas ao longo do capítulo 4, que a variável independente, 

Planejamento e a execução de licitações compartilhadas no âmbito da mesma 

guarnição, possuindo a capacidade de exercer uma influência efetiva sobre a variável 

dependente representada pela eficiência na gestão das organizações militares, 

solucionando, portanto, o problema proposto no item 1.1 e atingindo os objetivos 

pretendidos por meio do item 1.2. 

A variável independente se refere a implantação de certames licitatórios 

compartilhados na OM de cada agente o qual foi enviado o questionário. Fruto da 

Portaria nº 01, da Secretária de Economia e Finanças, de 27 de janeiro de 2014, 

diversas guarnições do país passaram a adotar um modelo de GCALC. Através da 

análise dos dados colhidos, constata-se que a implantação desse modelo já é uma 

realidade em várias guarnições do Exército Brasileiro. 

Conforme a análise dos indicadores estabelecidos para a validar a eficiência 

na gestão administrativa da OM com a implantação de um GCALC em uma guarnição, 

os agentes que participaram do instrumento de coleta de dados responderam 

positivamente a todas as assertivas apresentadas, sendo elas: a existência 

comprometimento dos membros de diversas OM, o estabelecimento de expectativas 
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realistas para realização dos processos, a existência cooperação e comunicação entre 

as OM, a distribuição dos trabalhos atende a todas as OM, os certames 

compartilhados facilitaram o trabalho das Seções de Licitação, houve redução do 

efetivo da Seção de Licitações por conta da distribuição dos processos entre outras 

OM e houve especialização da OM em licitar determinado tipo de material. 

Sobre a dimensão eficiência financeira observada na implantação de um 

modelo de licitações compartilhadas, as respostas ao questionário apontaram 

positivamente para os seguintes indicadores: melhoria na qualidade dos materiais 

adquiridos, redução no custo dos materiais adquiridos, redução no número dos 

processos realizados, redução nas impugnações de edital. 

Os reflexos da implantação de um GCALC na execução orçamentária do 

Exército Brasileiro, conforme respostas ao questionário foram positivos nos seguintes 

pontos: a melhoria no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Comando do 

Exército para Execução Financeira, a redução no recolhimento dos créditos 

disponíveis não aplicados, a homologação das licitações anteriores a chegada dos 

créditos, a redução no tempo para recebimento do material licitado, a diminuição dos 

empenhos inscritos em restos a pagar. 

Em relação aos indicadores utilizados para a coleta de dados, estes se  

limitam a uma abordagem sobre aspectos da cultura organizacional do Exército 

Brasileiro. Não é mensurado dados na tentativa de quantificar o valor da economia 

realizada com a implantação do GCALC. A menção a valores como parcela do PIB 

destinada às Forças Armadas ou efetivo empregado foram feitas para que se 

ilustrasse o tamanho e os custos da Instituição diante da Administração Pública 

Federal. Como ponto importante a ser destacado, é apresentado um efetivo de 

aproximadamente  200 mil homens e mulheres, recebendo anualmente cerca de 1,4 

% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional para cobrir seus gastos. 

A limitação encontrada no uso dos valores correspondentes à parcela do 

orçamento nacional destinada para as Forças Armadas é que esses valores são 

definidos pelo governo e sofrem a influência de outros fatores. Em face disso, optou- 

se por uma análise qualitativa dos dados. 

Sobre o problema que motivou a realização do presente trabalho, que busca a 

resposta para em que medida o planejamento e a execução de licitações 

compartilhadas no âmbito da mesma guarnição aumenta a eficiência na gestão das 

organizações militares, obteve-se o seguinte resultado: 
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O  resultado das considerações abordadas no instrumento de coleta de dados 

apontou que os agentes envolvidos com as licitações nas diversas Organizações 

Militares consideram a implantação de um GCALC uma experiência positiva e que 

reflete no aumento da eficiência das OM na realização dos certames licitatórios. 

Com base nos indicadores do instrumento de coleta de dados, pode ser observado 

que a realização de um GCALC provoca o aumento da eficiência nas atividades 

administrativas da OM. Os agentes responderam que o método proposto para 

implantação de um GCALC provoca redução de gastos, seja nos valores dos 

objetos das licitações quanto no custo para realizá-las. Ao passo que é reduzido o 

número de procedimentos licitatórios e aumentado o número de material licitado por 

certame, há uma redução no capital humano empregado na confecção dos processos que 

envolvem uma licitação é um maior poder de negociação com os fornecedores, tento em 

vista a quantidade de material licitada.  

A respeito ainda dos objetivos apresentados no item 1.2, especificamente no 

que se refere às atividades administrativas pelo Exército Brasileiro, para o 

planejamento e a realização de certames licitatórios compartilhados – implantação de 

um GCALC – em organizações militares de uma guarnição, é necessário que se 

compreenda em que contexto tais organizações estão inseridas. Para tanto, o 

presente estudo evidenciou no item 3.1.3.1 o modelo de administração gerencial no 

Exército Brasileiro, no contexto da missão e visão de futuro da instituição, 

demostrando a forma como a Instituição se articula para atingir seus objetivos e, 

finalmente, atingir a eficiência da aplicação desse método de realizar licitações. 

A missão do Exército Brasileiro é a defesa da pátria, zelando pelo cumprimento 

da constituição e garantindo a lei e a ordem. Cabe as forças armadas a 

responsabilidade pela soberania nacional através da defesa das fronteiras brasileiras. 

Anualmente, as organizações militares seguem um calendário de adestramento com 

o objetivo de manter as tropas aptas ao cumprimento das missões institucionais. Além 

de suas habituais missões, o Exército é empregado em calamidades públicas, 

assistência social a comunidades carentes, construção de estradas e ferrovias, além 

de missões de paz em outras nações. 

Sobre a visão de futuro do Exército Brasileiro, pode ser afirmado que está 

pautada no processo de transformação do Exército, com objetivo de atualizar a força 

terrestre para que esteja em par de igualdade aos grandes exércitos do mundo, 

permitindo a soberania das decisões do Brasil no cenário internacional. 



111 

 

O processo de transformação do Exército é desenvolvido através dos 

chamados “Vetores de Transformação”, que são: Ciência & Tecnologia, Doutrina, 

Educação & Cultura, Engenharia, Gestão, Logística, Orçamento & Finanças, Preparo 

& Emprego e Recursos Humanos. 

Por conseguinte, os assuntos referentes ao vetor de Orçamento & Finanças o 

Comando do Exército vem expressando, repetitivamente, em sua diretriz orçamentária 

anual a preocupação com a execução financeira do orçamento destinado para a 

força terrestre. 

Entre os assuntos abordados na diretriz orçamentária do Comando do Exército, 

está o incentivo a realização de licitações conjuntas por Organizações Militares 

situadas em uma mesma guarnição. 

Para isso, o Exército Brasileiro editou em 27 de janeiro de 2014 a Portaria nº 

01, da Secretária de Economia e Finanças, que normatizou o uso do Sistema de 

Registro de Preço no âmbito Exército. Essa portaria foi o primeiro passo na 

possibilidade da realização de compras compartilhadas no Exército, trazendo em seu 

texto a recomendação para a realização de licitações conjuntas por Organizações 

Militares de uma mesma guarnição. 

Conclui-se, assim, que em consonância com o planejamento da Administração 

Pública na implementação de um sistema gerencial e também com os objetivos de 

gestão do Exército Brasileiro, o desenvolvimento de novas estratégias de 

planejamento se fazem necessárias na administração da força, o que engloba a busca 

pela eficiência no processos de aquisições e contratações de serviços. Em síntese, a 

implantação de um GCALC é uma forma de promover a diminuição de energia, do 

capital humano e do consumo de material nas atividades administrativas. 

Corresponde ao que é desejado pela instituição em seus objetivos e visão de futuro. 

Para tanto, seria desejável estendê-lo a todas as guarnições do país, de forma 

padronizada e coordenada pelo escalão superior. 

Como sugestões de inovações a serem implementadas, destaca-se 

prosseguimento  do  trabalho  que vem sendo feito pela Diretoria de Gestão 

Especial, por meio das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), 

com o acompanhamento por meio de Visita de Orientação Técnica (VOT) e a 

realização de reuniões administrativas promovidas nas guarnições com o intuito de 

fomentar a  criação de GCALC nas guarnições, como uma forma de melhoraria na 

estratégia de compras e contratação de serviços comuns. 
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Em um segundo momento, sugere-se novos estudos para atualização do 

Regulamento de Administração do Exército, para suprir a lacuna que trata de 

procedimentos licitatórios, que são regidos por uma legislação posterior a 

promulgação desse regulamento. Sobre esse assunto, no ano de 2017, o Cap Int 

Tiago Pedreiro de Lima apresentou uma dissertação com o tema “Proposta de 

alteração no Regulamento de Administração do Exército (RAE). Como conclusão, 

entre outros aspectos, a referida dissertação sugere a designação dos membros da 

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos como Auxiliares dos Agentes da 

Administração, por se enquadrarem na definição descrita no Art 48 RAE, devendo ser 

incluídos no artigo 21 desse mesmo regulamento. Essa inclusão tem o objetivo de 

normatizar as atribuições dos membros de uma SALC. Ainda sobre o tema, a 

dissertação aponta para uma série de documentos auxiliares na execução de 

aquisições e contratos pela OM, com a finalidade de serem inseridos no RAE, na 

forma de seus anexos, como fluxogramas dos processos de licitação para aquisição 

ou contratação de serviços e documentos básicos para fiscalização de contratos. 

A adoção dessas medidas poderia contribuir com o processo de transformação 

da Força Terrestre, trazendo novo vigor na gestão do Exército Brasileiro como um 

todo. 

O impacto primordial para a Força e para o país seria, o emprego adequado 

dos recursos financeiros e humanos disponíveis para a instituição, que, desta forma, 

poderiam ser destinados a outras áreas correspondentes a atividade fim do Exército 

Brasileiro. 

 

 

 

______________________ 
Abel da Silva Lara 

Capitão de Intendência 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 
 

 O presente instrumento é parte integrante da  especialização  Stricto Sensu 

(Mestrado) em Ciências Militares, cujo tema é LICITAÇÕES COMPARTILHADAS 

NO ÂMBITO DE UMA GUARNIÇÃO.  

O intuito desse instrumento é obter informações para análise sobre a 

implantação da estratégia de realização de licitações compartilhadas por 

Organizações Militares no âmbito de uma guarnição.  

A fim de avaliar a realização dessas  atividades, o senhor foi selecionado, 

dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes as atividades licitatórias e sua 

contribuição para a administração militar 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através do seguinte contato: 

Cap: Abel da Silva Lara (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 

E-mail: cap.silvalara@gmail.com 

_______________________________________________________________________________ 

1. Assinale uma (ou mais) práticas adotadas na realização de certames 

licitatórios pela OM:  

(   )  Não há licitações compartilhadas no âmbito da guarnição  

(   )  Houve uma distribuição das licitações em âmbito guarnição Médio 

(   )  Houve calendário estabelecido para realização de licitações conjuntas  

(   )  Houve coordenação do Escalão Superior quanto aos processos realizados. 

       (   )  Existem estruturas implementadas (criação de Bases Administrativas).  
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Nesta seção é necessário avaliar o seu grau de concordância com as 

assertivas. Avalie se existe o critério perguntado (isto é, o atributo), posicionando 

sua resposta em uma escala que varia de Discordo Totalmente (1)  a  Concordo  

Totalmente   (7),  assinalando   o  círculo  correspondente.  As opções na região 

intermediária da escala tendem a representar uma resposta mais neutra, nem 

concordando nem discordando. Não há resposta certa ou errada, o que se busca 

é a sua opinião sobre cada item. 

 

2. Sobre a participação das OM no sistema de licitações 

compartilhadas pode-se dizer o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
2.1   Existe o estabelecimento de expectativas realistas para realização dos 

processos. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 
 
2.2   Existe cooperação e comunicação entre as OM. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 
 
2.3   A distribuição dos trabalhos atende a todas as OM. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

  
 
 
2.4   Os certames compartilhados facilitaram o trabalho das Seções de Licitação. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
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2.5   Houve redução do efetivo da Seção de Licitações por conta da realização 
           de licitações compartilhadas.  
   

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 

 

2.6   Houve especialização da OM em licitar determinado tipo de material. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 
2.7   Houve melhoria na qualidade dos materiais adquiridos. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
2.8   Houve redução no custo dos materiais adquiridos. 

  
Discordo totalmente                             Concordo totalmente 

 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
 
 

2.9   Houve redução no número dos processos realizados 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 

2.10  Houve redução nas impugnações de edital. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 
 

2.11   Houve melhoria no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo    
Comando do  Exército para execução financeira da OM 

 
Discordo totalmente                             Concordo totalmente 

 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
 

 
2.12   Houve redução no recolhimento  dos créditos disponíveis não aplicados 

 
Discordo totalmente                             Concordo totalmente 

 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
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2.13   A homologação das licitações realizadas antecederam os prazos da 
disponibilidade dos créditos. 

 
Discordo totalmente                             Concordo totalmente 

 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
 
 
2.14   Houve redução no tempo de recebimento do material licitado. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 

 
 
 
2.15   Houve diminuição dos empenhos inscritos em restos a pagar. 
 

Discordo totalmente                             Concordo totalmente 
 (  )1      (  ) 2     (  )3     (  )4      (  )5      (  ) 6    (  )7 
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