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RESUMO 

 

 

As atividades administrativas do Exército Brasileiro estão normatizadas pelo 

Regulamento de Administração do Exército (RAE). Este documento está em vigor 

desde 1990 e encontra-se demasiadamente defasado perante a legislação vigente, 

particularmente quanto aos processos licitatórios e à fiscalização de contratos. 

Tendo em vista a constante evolução da legislação, a qual cria novas demandas 

processuais, e a falta de atualização do RAE, as Organizações Militares (OM) se 

vêm na obrigação de obedecer às normas que surgem, ao mesmo tempo em que 

são cobradas pelo Controle Interno a cumprirem o previsto no regulamento do 

Exército. Outro grave problema decorrente da falta de regulamentação é a falta de 

padronização nos processos administrativos no âmbito do Exército: diversas OM 

criam soluções diferentes para o mesmo processo. A consequência disso é a perda 

da eficiência administrativa de cada OM, o que resulta, no limite, uma perda da 

eficiência operacional do Exército como um todo. Este trabalho científico propõe a 

inclusão de novas funções no RAE, além de rever as já existentes, resultando em 

um regulamento atual e eficiente. A metodologia adotada para alcançar esses 

resultados foi: inicialmente, uma revisão bibliográfica da legislação vigente; em 

seguida, a aplicação de um questionário aos Oficiais Intendentes do Exército 

Brasileiro, a fim de obter um diagnóstico dos processos administrativos em vigor nas 

OM; e finalmente, uma entrevista com um Auditor do Tribunal de Contas da União, a 

fim de validar os resultados. Como conclusão, este trabalho apresenta uma nova 

redação do RAE, além de fluxogramas dos processos licitatórios e modelos de 

documentos a serem utilizados pelos Fiscais de Contratos. 

Palavras-chave: Administração Militar. RAE. Licitação. Fiscalização de contrato. 



 

ABSTRACT 

 

 

The administrative activities of the Brazilian Army are regulated by the Army 

Administration Regulation (RAE in portuguese). This document has been in force 

since 1990 and is far behind national laws, particularly in relation to bidding 

processes and contract supervision. In view of the constant evolution of the 

legislation, which creates new procedural demands, and the lack of updating of the 

RAE, the Military Units have to comply with the norms that emerge, at the same time 

that they are charged by Internal Control to comply what is set in the Army 

regulations. Another serious problem arising from the lack of regulation is the lack of 

standardization in administrative processes within the Army: several Military Units 

create different solutions for the same process. The consequence of this is the loss 

of the administrative efficiency of each Military Unit, which, eventually, results in a 

loss of the operational efficiency of the Army as a whole. This scientific work 

proposes the inclusion of new functions in the RAE, in addition to reviewing the 

existing ones, resulting in an updated and efficient regulation. The methodology 

adopted to reach these results was: initially, a literature review of the current 

legislation; then, the application of a questionnaire to the Quatermasters Officials of 

the Brazilian Army, in order to obtain a diagnosis of the administrative processes in 

use in the various Military Units; And finally, an interview with an Auditor of the 

Federal Court of Auditors (TCU in portuguese) in order to validate the results. As a 

conclusion, this work presents a new wording to the RAE, as well as flowcharts of the 

bidding processes and models of documents to be used by the Contracts 

Supervisors. 

Keywords: Military Management. RAE. Bidding. Contract Supervision. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro (EB) utiliza como documento balizador de suas 

atividades administrativas o Regulamento de Administração do Exército (RAE), o 

qual foi aprovado pelo Decreto n° 98.820, de 12 de janeiro de 1990. 

 Este trabalho irá expor a necessidade de se atualizar o RAE, pois mesmo 

tendo sido redigido há mais de 27 anos, não sofreu nenhuma revisão. Mais antigo 

até que a lei de licitações (lei n° 8.666), que foi promulgada em 1993 e vem sendo 

atualizada várias vezes ao longo dessas duas décadas. 

 Outro óbice que pode se observado são as distorções entre o RAE e o 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), outro documento do Exército. 

Neste último, já atualizado pela Portaria n° 816, de 19 de dezembro de 2003, um 

exemplo a ser citado: consta em seu Art 52, § 1°, como um Agente da 

Administração, o Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão; o RAE 

ainda não faz menção a este importante agente da Administração Pública. 

 O RAE prevê algumas atividades administrativas que não têm nenhuma 

validade hoje e podem parecer absurdas para os militares formados recentemente, 

como por exemplo: segundo o regulamento, ainda é competência do Comandante 

de Subunidade “receber, quando previsto por instruções específicas, o numerário 

destinado ao pagamento de vencimento do efetivo variável da subunidade” (Art 39). 

Mas sabe-se que hoje, na impossibilidade de se creditar o pagamento na conta 

bancária do efetivo variável, o Setor Financeiro emitirá uma Ordem de Bancária de 

Pagamento (OBP) em nome do próprio favorecido, o qual retirará o valor 

diretamente no banco. 

Por regular todas as atividades administrativas no âmbito do Exército, não seria 

possível uma revisão geral de todo o RAE. Portanto, este trabalho irá se delimitar às 

questões atinentes a aquisições de bens e serviços. Desde a requisição e o 

processo licitatório, até o recebimento e sua fiscalização. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 É de conhecimento de todos os envolvidos na Administração Militar do 

Exército, o quão problemática é a falta de padronização dos procedimentos para 

aquisição de bens e serviços, além da fiscalização e da gestão de contratos. 
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 Uma questão bastante controversa em várias Organizações Militares (OM), 

por exemplo, é sobre quem deve fazer a pesquisa de preço que comporá o processo 

licitatório. É uma atividade que demanda bastante tempo e pessoal. 

 Se, por um lado, a OM decidir que a Seção de Licitações é a responsável 

pela pesquisa, o andamento dos pregões pode ser comprometido devido ao volume 

de trabalho e pela especificidade de um determinado produto, o que exigiria pessoal 

técnico para tal atividade. Por outro lado, se ficar decidido que o próprio requisitante 

deverá fazer a pesquisa, a operacionalidade da Unidade poderá ser afetada, tendo 

em vista que aqueles militares trabalharão fora de sua atividade-fim. 

 Seja na delimitação das atribuições de cada seção e seus militares, seja no 

fluxograma dos processos, cada OM tenta resolver da melhor forma as lacunas 

deixadas por um regulamento que sequer prevê a Seção de Licitações ou as 

funções de Pregoeiro e Fiscal de Contrato.  

 A falta de padronização dos processos de compras e contratações, além de 

uma dúbia delimitação das atribuições dos militares envolvidos, são possíveis 

consequências de um regulamento defasado. Aliás, regulamento que deixa de ser 

rigorosamente cumprido por não atender às demandas atuais de eficiência na 

gestão dos recursos públicos. 

 Dentro deste contexto, o problema da presente pesquisa é: quais alterações 

no RAE que se fazem necessárias para aumentar a eficiência administrativa no 

âmbito do Exército Brasileiro, particularmente quanto aos procedimentos 

administrativos para aquisições de bens e serviços, fiscalização de contratos e 

controle interno da OM? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral propor alterações no RAE 

quanto aos procedimentos administrativos para aquisições de bens e serviços, 

fiscalização de contratos e controle interno da OM, tendo como finalidade o aumento 

da eficiência na gestão administrativa e, consequentemente, o aumento da 

operacionalidade do Exército Brasileiro. 

 Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantou-se objetivos específicos que conduziram este trabalho, os quais são 

transcritos a seguir: 
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 a. Analisar os diferentes processos de compra de bens ou contratação de 

serviços no âmbito das diversas OM; 

b. Identificar se há perda de eficiência por necessidade de readequação do 

conhecimento teórico pelos agentes da administração; 

 c. Analisar as funções de todos os agentes administrativos envolvidos nos 

processos de compra e fiscalização de contratos; 

 d. Identificar as funções do Encarregado pela Conformidade do Registro de 

Gestão; 

 e. Delimitar quais funções administrativas necessitam de revisões em suas 

atribuições no RAE; e 

 f. Identificar que funções devem ser incluídas no RAE. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 Com a finalidade de orientar a pesquisa para solucionar o problema 

identificado, foram formuladas as seguintes questões de estudo: 

  

 a. Como as diversas OM lidam com seus processos de licitação, desde o 

requerimento até a fiscalização do contrato? 

 b. Os diferentes processos administrativos das OM obrigam os militares a 

readequar seus conhecimentos adquiridos? 

 c. Quem deve ter as atribuições de fazer as requisições, realizar pesquisa de 

preços, ser responsável em cada fase das licitações e fazer um bom 

acompanhamento dos contratos firmados? 

 d. Quais devem ser as atribuições do Encarregado pela Conformidade do 

Registro de Gestão na OM? 

 e. Quais as funções devem ter suas atribuições suprimidas ou atualizadas no 

RAE? 

 f. Quais funções devem ser incluídas no RAE? 

 

 As respostas e esses questionamentos balizarão o presente trabalho, a fim de 

elucidar de uma maneira mais didática o presente problema apresentado. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O RAE estabelece “os preceitos gerais para as atividades administrativas do 

Exército” (Art 1º, do RAE). Portanto, é o regulamento que deve nortear os agentes 

da administração no exercício de suas funções. 

 Em seu Art 3º, o RAE afirma que “a Administração do Exército é parte 

integrante da Administração Federal e a ela se subordina segundo normas legais”.  

Portanto, existindo atualizações na legislação da administração pública federal, 

deve-se observar a necessidade de também serem atualizados os regulamentos 

internos do Exército. 

É bem verdade que o RAE prevê, em seu Art 5º, que publicações específicas 

devam proporcionar a permanente atualização e o perfeito entendimento de todos os 

princípios previstos em lei para a Administração Federal. O que poderia induzir ao 

raciocínio equivocado de não ser necessária uma grande atualização deste 

regulamento. Porém, vale a reflexão: se qualquer outra norma regular novos 

procedimentos para uma função prevista no RAE poderá gerar um conflito entre 

funções; ou ainda, é ilógico imaginar que novas instruções normativas regulem as 

atividades de agentes da administração, que sequer estejam mencionados no RAE. 

 O próprio Exército prevê desde o ano de 2008, através do RISG, como 

executor direto da administração, o Encarregado da Conformidade dos Registros de 

Gestão. Esta função foi regulada, no âmbito federal, pela Instrução Normativa nº 6, 

de 31 de outubro de 2007, da Secretaria do Tesouro Nacional. Porém, no RAE não 

há, até hoje, regulação sobre como será exercida esta função no âmbito do EB. 

Desde a aprovação do RAE em 1990, houve as seguintes publicações que 

alteraram a maneia como a Administração Pública adquire bens e serviços: 

 a) Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: institui normas para licitações e 

contratos (lei que já foi alterada pelas leis 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, 9.854/99, 

11.079/04, 11.107/05, 11.196/05, 11.481/07, 11.763/08, 11.952/09, 12.349/10 e 

12.715/12); 

 b) Decreto 1.094, de 23 de março de 1994: institui o Sistema Integrado de 

Serviços Gerais (SIASG), destinado a informatizar e operacionalizar as atividades de 

administração dos órgãos da Administração Federal; 

 c) Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000: aprova o regulamento para a 

modalidade de licitação denominada pregão; 
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 d) Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001: dispõe sobre o Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) (atualizado pelo Decreto 4.485, 

de 2002); 

 e) Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001 (revogado pelo Decreto 7.892, 

de 2013): regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP); 

 f) Lei 10.520, de 17 de julho de 2002: institui o pregão para aquisição de bens 

e serviços comuns, no âmbito da União; 

 g) Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005: regulamenta o pregão na forma 

eletrônica; e 

 h) Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013: regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços. 

 

Diante dessa defasagem do regulamento, o Exmo Sr Gen Ex Edson Leal 

Pujol, então Secretário de Economia e Finanças, por meio de sua Diretriz do Biênio 

2015-2016, determinou que a Diretoria de Contabilidade propusesse atualizações do 

RAE. O que demonstra que o assunto é de interesse do Exército Brasileiro. 

Alcançado o objetivo a que se propõe, este trabalho será de grande 

contribuição para o Exército Brasileiro, particularmente no incremento de sua 

eficiência administrativa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor os 

principais conceitos atinentes ao tema de compras públicas e abordar as atribuições 

dos Agentes da Administração do Exército ligados à gestão de compras e 

fiscalização de contratos. A revisão alcançou ainda regulamentos administrativos de 

outros órgãos. 

 A pesquisa também alcançou o Programa de Racionalização Administrativa 

de Santa Maria (PRORASAM). Este programa do Exército Brasileiro está em 

andamento e tem como objetivo ser um polo experimental para desoneração de 

encargos administrativos no âmbito das OM daquela guarnição. Alinhado 

estrategicamente com a Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército 

(SIPLEx) e inserido no Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), seus 

resultados já são promissores e puderam contribuir com as conclusões deste 

trabalho. 

 

2.1 REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 Segue-se agora alguns aspectos do Regulamento de Administração do 

Exército (RAE), o qual foi aprovado pelo Decreto n° 98.820, de 12 de janeiro de 

1990. 

 

2.1.1 Conceitos básicos 

 

 O RAE, em seu Art 2º, define os conceitos básicos adotados naquele 

regulamento, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

 - Atribuição: faculdade inerente a um cargo, dentro dos limites da legislação 

específica; 

 - Cargo: posição de um agente especificada na estrutura organizacional de 

uma OM, com atribuições, deveres e responsabilidades definidas; 

 - Função: exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a 

um cargo 

 

 Outra definição importante consta em seu Art 11: 
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“Unidade Administrativa é a Organização Militar estruturada para o 
exercício de administração própria, possuindo competência para gerir 
bens da União e de terceiros e à qual foi concedida autonomia ou semi-

autonomia administrativa” (BRASIL, 1990, p. 5). 
 

2.1.2 Agentes da administração 

 

 O RAE elenca quais são os agentes da administração de uma Unidade 

Administrativa (UA) e define os Agentes Executores Diretos, que “são agentes de 

coordenação e controle, exercendo também funções de assessoramento do Agente 

Diretor” (Art 29): 

 - Fiscal Administrativo (Arts 30 e 31); 

 - Encarregado do Setor de Pessoal (Art 32); 

 - Encarregado do Setor de Contabilidade (Contador) (Art 33); 

 - Encarregado do Setor de Finanças (Tesoureiro) (Art 34); 

 - Encarregado do Setor de Material (Almoxarife) (Art 35); e 

 - Encarregado do Setor de Aprovisionamento (Aprovisionador) (Art 37). 

 

2.1.3 Fiscal Administrativo 

 

 Este agente executor direto é responsável pelo assessoramento do Agente 

Diretor nos assuntos das administrações patrimonial, orçamentária e financeira da 

OM. De acordo com o Art 31, do RAE, compete-lhe, dentre outras atribuições, 

“estudar e submeter à consideração do Agente Diretor para assinatura, todos os 

documentos que se refiram às suas atribuições”. 

 

2.1.4 Encarregado do Setor de Material 

 

 Pelo RAE, o Almoxarife é um dos dois únicos agentes responsáveis pela 

execução das atividades de aquisição e contratação de obras e serviços da UA. 

 É competência deste agente “efetuar as compras ou mandar realizar os 

consertos ou reparações no material”, além de “confeccionar a documentação que 

autoriza a despesa e apresentá-la ao Setor de Finanças” (Art 35). 
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 Ainda é atribuição deste Encarregado “examinar os documentos relativos às 

despesas realizadas pela UA, processá-los para fins de pagamento e entregá-los ao 

Setor de Finanças” (Art 35). 

 Quanto ao recebimento de material, o RAE ainda prevê que o Encarregado 

do Setor de Material é o responsável por tal atividade, porém há a possibilidade de 

ser designado outro agente executor ou uma comissão nomeada para este fim, de 

acordo com o Art 66. 

 

2.1.5 Encarregado do Setor de Aprovisionamento 

 

 O Aprovisionador é o outro agente responsável pela execução de atividades 

de aquisição e contratação de serviços, mas limitado ao setor de aprovisionamento 

(rancho). 

 Além de dirigir os trabalhos no rancho, cabe ao Aprovisionador receber os 

víveres e todo material de rancho, bem como “examinar, fazendo pesar, medir ou 

contar os víveres (…) adquiridos pela UA” e “cumprir (…) as instruções específicas 

no tocante às aquisições” (Art 37). 

 

2.1.6 Encarregados de depósitos, de oficinas ou de material 

 

 De acordo com o Art 46, estes são os responsáveis pela escrituração do 

controle, pela guarda e pela manutenção dos bens dos seus respectivos setores. 

Também há a previsão de que a esses gestores “cabem as atribuições do 

Encarregado do Setor de Material, no que lhes for aplicável” (Art 36). 

 

2.2 REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS 

 

 O Art 1º do RISG o define como o regulamento que “prescreve tudo quanto se 

relaciona com a vida interna e com os serviços gerais das unidades consideradas 

corpos de tropa, estabelecendo normas relativas às atribuições, às 

responsabilidades e ao exercício dos cargos e das funções de seus integrantes”. Por 

isso sua importância neste estudo. 
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2.2.1 Agentes da Administração 

 

 O RISG expande as funções dos agentes da administração, atribuindo 

funções de instrução relativa aos ramos de suas especialidades, e de direção e 

disciplina sobre seu pessoal auxiliar. 

 O RISG não se abstém de elencar quais são esses agentes da administração. 

E diferentemente do RAE, são sete (e não seis) os agentes executores diretos, 

incluído aí, o Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão (alínea f, do 

inciso III, parágrafo 1º, do Art 52). 

 

2.3 LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 A Lei 8.666, foi escrita numa época conturbada de nosso país. O legislador 

estava empenhado a construir um texto legal capaz de evitar novas ilicitudes, como 

as dos “anões do orçamento”1, manchete em todos os noticiários. As fraudes 

envolviam inclusão de obras no Orçamento da União, até por isso, muitos trechos da 

lei 8.666 parecem tratar somente de obras. Porém, continua sendo a base legal para 

todas as contratações públicas no âmbito federal. 

 

2.3.1 Das compras 

 

 Em seu Art 14, a Lei 8.666, prevê que “nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto”. Enquanto que o Art 15, parágrafo 7º, inciso 

II, prescreve que deverá ser observada “a definição das unidades e das quantidades 

a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa 

será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 

estimação”. 

 Quanto ao recebimento do material, a Lei 8.666 versa em seu Art 15, 

parágrafo 8º, que se tratando de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o 

recebimento deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, três membros. 

                                            
1 Nome pelo qual ficou conhecido um grupo de congressistas brasileiros que no final dos anos 80 

se envolveram em fraudes orçamentárias até serem descobertos e investigados perante uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em 1993. A denominação de “anões” deveu-se ao fato 
de que os principais envolvidos no caso eram deputados sem grande repercussão nacional. 



22 

 Por último, há a definição de projeto básico no Art 40, parágrafo 2º: o projeto 

básico, com todas as suas partes e especificações, constitui anexo do edital e dele 

faz parte. 

 

2.3.2 Da execução dos contratos 

 

 A lei prevê o acompanhamento da execução do contrato por parte da 

Administração, a qual designará um representante. Entende-se por execução de 

contrato também a prestação de serviço e o fornecimento de material. 

 Também é previsto como deve ser realizado o recebimento do objeto do 

contrato, seja material ou serviço. O Art 73 da lei é bastante claro em definir 

recebimento provisório e definitivo, como também explicita os diferentes documentos 

para atestar o recebimento (termo circunstanciado e recibo). 

 A leitura atenta desses dispositivos federais, pode elucidar sobre 

procedimentos no âmbito do Exército, a saber: quando cabe o simples ateste do 

Almoxarife na Nota Fiscal, ou a necessidade do Termo de Recebimento e Exame de 

Material (TREM) a ser confeccionado por uma comissão designada para esse fim. 

 

2.4 INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO (IG 12-02) 

 

 As IG 12-02 foram aprovadas em 1995, tendo em vista a nova Lei 8.666 (à 

época) ter sido promulgada em 1993. 

 A partir destas IG, “toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de 

requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a 

sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos” (Art 13). 

 Deve ser observado o fato de não ser definida a autoridade requisitante, se é 

o chefe da seção demandante ou o encarregado do setor de material. 

 

2.4.1 Comissões de Cadastro, Permanente ou Especial de Licitação 

 

 As IG 12-02 não regulamentam, e nem poderiam, cargos para o cadastro de 

licitantes ou para a execução de atividades de licitações. Como o RAE deveria, mas 
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não prevê tais cargos, cabe às IG somente prever a nomeação de comissões para 

essas funções (Arts 24 e 25). 

 Aliás, é atribuição da Comissão de Licitação, seja permanente ou especial, 

conduzir todas as fases da licitação. Desde sua organização (Art 23), passando pelo 

julgamento das propostas (Art 49), até sua adjudicação (Art 55). 

 

2.4.2 Dos atos convocatórios 

 

 Em seu Art 34, as IG 12-02 prevêem quem deve elaborar o edital e quais 

informações esse documento deve conter. No mesmo artigo é definida a Comissão 

de Licitação como responsável pela elaboração do respectivo edital. Já quanto às 

informações constantes no edital, destaca-se “a finalidade e o objeto da licitação, 

perfeitamente caracterizado e definido”. 

 O Art 36 prevê que nos casos de obras, o edital deverá ser mais detalhado e 

deverá exigir o orçamento discriminado, os preços unitário e total (incluídos os 

impostos, taxas, fretes e demais despesas), o custo do material básico utilizado na 

composição de preços dos diferentes serviços e o cronograma físico-financeiro para 

execução da obra. 

 Desta feita, é notória a complexidade do edital e a especificidade de suas 

informações técnicas. Fica claro que a Comissão designada para elaborar tal 

documento deve possuir militares capacitados. 

 

2.4.3 Da execução, recebimento, acompanhamento e fiscalização dos 

contratos 

  

 As IG 12-02 detalham, minuciosamente, os procedimentos a serem 

executados quando da fiscalização do contrato. Fiscalização que cabe à “Comissão 

ou elemento qualificado, nos termos do ato convocatório ou do contrato” (Art 94). 

 

2.5 REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA 

 

 O Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA) é bastante similar 

ao RAE, porém, por ser mais atual, contempla de maneira mais satisfatória os 

processos de aquisições de bens e serviços. 
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 Inicialmente aprovado no ano de 1984, pelo Decreto nº 90.687, o RADA já 

passou pelas seguintes alterações: 

 - Portaria nº 391/GM3, de 31 Maio 96; 

 - Portaria nº 185/GM3, de 20 Mar 98 (pequenas alterações na portaria 

anterior); 

 - Portaria nº 182/GC3, de 27 Fev 03 (aprovou o RADA e determinou que os 

Comandos-Gerais e os Departamentos propusessem à Secretaria de Economia e 

Finanças da Aeronáutica, no prazo de um ano, modificações julgadas convenientes 

para o aperfeiçoamento do Regulamento); e 

 - Portaria nº 1.275/GC3, de 09 Dez 04 (aprovou a reedição do RADA). 

 

2.5.1 Gestor de Licitações 

  

 O RADA tem a previsão do Gestor de Licitações e o define como o Agente da 

Administração encarregado da atividade de licitações, responsável pela constituição 

e gerenciamento dos processos licitatórios e demais ações pertinentes, tais como: 

gerenciamento do cadastro de fornecedores, elaboração de termos de contrato, 

emissão de notas de empenho e outras especificadas em normas internas da OM. 

 

2.5.2 Gestor de Material 

  

 O RADA também define o Gestor de Material como o Agente da 

Administração com a função de receber, estocar, escriturar, conservar e revender 

material e serviços, conforme autorizado em legislação específica. 

 

2.6 NORMAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE DA 

MARINHA DO BRASIL 

 

 As normas sobre Administração Financeira e Contabilidade existentes na 

Marinha são demasiadamente detalhadas e engloba não somente os cargos e 

encargos envolvidos na Administração, mas também é um manual técnico sobre 

orçamento público, execução financeira e até prestações de contas. 
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 Após a leitura daquelas normas, constata-se que se trata de uma estrutura 

totalmente diferente quando comparada com a do Exército, tornando inadequado um 

estudo aprofundado no escopo deste trabalho. 

 Porém, resta salientar o ano de publicação daquelas normas: 2008. Portanto, 

é a diretriz mais nova dentre as Forças Armadas. 

 

2.7 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA 

 

 O PRORASAM está sob gerência do Comando da 3ª Divisão de Exército, 

sediada em Santa Maria-RS. Foi criado por sugestão do Chefe do Estado-Maior do 

Exército após a 276ª Reunião do Alto Comando do Exército e implantado pela 

Portaria nº 193-EME, de 23 Nov 12. 

 O PRORASAM tem como meta racionalizar e tornar mais eficientes os 

diversos processos administrativos. Dentre estes destaca-se o de LICITAÇÕES, 

CONTRATOS E AQUISIÇÕES, o qual é o foco deste estudo. 

 Após um planejamento inicial, foi criado um grupo de trabalho para 

implantação do programa no ano de 2012 com base em um teste de protótipo. Esse 

grupo de trabalho emitiu um relatório no final daquele ano, o qual já apresentou 

resultados muito positivos quanto à racionalização de recursos humanos voltados à 

administração das OM no âmbito da Guarnição de Santa Maria. 

 No ano de 2016, o Escritório de Excelência Operacional da 3ª Divisão de 

Exército (EEOp/3ª DE), responsável pelo ESTUDO E ANÁLISE DA 

CENTRALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA GUARNIÇÃO DE SANTA 

MARIA, emitiu um relatório no qual pode-se extrair as seguintes informações: 

 - Foi contratada, pelo Estado-Maior do Exército (EME), uma empresa 

especializada em gestão de processos organizacionais, na qual compôs uma equipe 

que esteve em Santa Maria para avaliar os processos do PRORASAM, no período 

de agosto a setembro de 2015; 

 - O relatório da visita técnica daquela equipe chegou à conclusão de que a 

maioria dos problemas nos processos em implementação decorrem de falhas 

pessoais que envolvem a necessidade de capacitação/conhecimento das atividades; 

 - Também foi feita uma Auditoria Interna no PRORASAM, em novembro de 

2015, cujo relatório chegou à conclusão, dentre outras, que a estrutura da Seção de 

Aquisições, Licitações e Contratos deve possuir carteiras de Sanções 
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Administrativas, de Pesquisa de Preços e células de licitações com grupos de 

materiais e serviços definidos e especializados. 

 

 A Ordem de Serviço nº 01, de 23 de fevereiro de 2016, emitida pela Seção de 

Licitações da Guarnição de Santa Maria, subordinada ao Comando da 3ª Divisão de 

Exército, criou as NORMAS PARA FUNCIONAMENTO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA. Essas Normas estabelecem quais são as 

atribuições da Seção de Licitações da Guarnição, as do Fiscal Administrativos e as 

das OM (entendidas aqui como demandantes ou requisitantes). 

 

2.8 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

 

 Essa Instrução Normativa (IN), elaborada pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG), dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, 

continuados ou não. 

 Logo em seu Art 2º, a IN afirma que as contratações devem “ser precedidas 

de planejamento” e que sejam estabelecidos “os resultados a serem obtidos, 

quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber”. 

 A IN, além de prever que a contratação sempre deve ser precedida de um 

Termo de Referência, seu Art 15 detalha tudo o que deve constar nesse termo, 

desde a justificativa da necessidade da contratação, a descrição detalhada do 

objeto, com os parâmetros de execução, além da metodologia de avaliação da 

qualidade e aceite dos serviços executados. 

 

2.8.1 Fiscalização da execução dos contratos 

  

 A IN é bastante extensa quanto à fiscalização dos contratos, delineando como 

ela deve ser exercida a fim de que o contratante monitore “constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar sua degeneração, devendo intervir para 

corrigir ou aplicar sanções” (Art 33, § 2º). 

 Em seu Art 34, a IN prevê que a fiscalização deve ser feita por meio de 

instrumentos de controle, a fim de mensurar diversos parâmetros. A IN também 

apresenta um Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização, em seu Anexo 
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IV. Nele são detalhados os passos a serem seguidos pelo Fiscal de Contrato para 

uma execução efetiva de suas atribuições. 

 

2.9 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 

 

 Essa IN, também elaborada pela SLTI, dispõe sobre o processo de 

contratação de Tecnologia da Informação. Mas por ser tão bem elaborado, além de 

consolidar e revisar um conjunto de boas práticas, esse documento é visto como um 

manual para os processos de aquisições de outros bens e serviços. 

 Em seu Art 8º, por exemplo, a IN toma o cuidado de especificar as fases do 

processo de contratação, a saber: a) planejamento da contratação; b) seleção do 

fornecedor e; c) gestão do contrato. 

 Posteriormente, a IN detalha as etapas de cada fase. 

 

2.9.1 Planejamento da Contratação 

 

 O planejamento terá início com a requisição da área demandante (Art 11). 

Requisição que deve conter, no mínimo: 

 - necessidade da contratação; 

 - justificativa da contratação; 

 - indicação da fonte dos recursos para contratação; 

 - indicação de integrante da área demandante para compor a equipe do 

planejamento da contratação. 

  

 Após a requisição, uma equipe é instituída para dar prosseguimento ao 

planejamento. A partir daí é que serão elaborados estudos técnicos preliminares da 

contratação e confeccionado o Termo de Referência. 

 O Art 12 especifica o que compreendem os estudos preliminares. Destacam-

se: a especificação das necessidades da requisitante; a busca das soluções 

disponíveis no mercado; análise de demandas similares em outros órgãos da 

Administração Pública; e orçamento estimado. 

 A partir do Art 14, a IN é bastante detalhada quanto o que deve conter o 

Termo de Referência, desde a definição do objeto da contratação e sua justificativa 
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até os modelos de execução e gestão do contrato, passando pela estimativa de 

preço. 

 

2.9.2 Seleção do Fornecedor 

 

 Nessa fase, a IN faz questão de salientar a observância das “normas 

pertinentes, incluindo o disposto na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, 

no Decreto nº 2.271, de 1997, no Decreto nº 3.555, de 2000, no Decreto nº 5.450, de 

2005, no Decreto nº 7.174, de 2010, no Decreto nº 7.892, de 2013 e no Decreto nº 

8.250, de 2014” (Art 26). 

 Essa fase inicia a remessa do Termo de Referência à área de licitações, a 

qual é responsável por conduzir as etapas dessa fase. Contudo, a IN ressalta a 

necessidade de participação do integrante técnico da equipe de planejamento para 

apoiar tecnicamente a área de licitações, quanto aos ajustes no Termo de 

Referência, nas respostas aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes e 

no julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes. 

 Encerra-se essa fase quando da assinatura do contrato e a nomeação do 

gestor e dos fiscais de contrato (Art 30). 

 

2.9.3 Gestão do Contrato 

 

 Essa fase “visa acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços e 

o fornecimento dos bens” (Art 31). 

 A partir do Art 32, a IN detalha minuciosamente todas as atividades da gestão 

e fiscalização dos contratos. A leitura desse dispositivo legal, sintetizada neste e nos 

itens acima, é fundamental para o objetivo específico deste trabalho, qual seja, a 

inclusão da função de Fiscal de Contrato no RAE. 

 

2.10 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014 

 

 Essa IN, da SLTI/MPOG, dispõe sobre os procedimentos que a Administração 

Pública deve tomar para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral. Nela são detalhados quais os parâmetros para a 

devida pesquisa de preços, que vão desde o Portal de Compras Governamentais, 
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pesquisa direta a fornecedores ou internet, além de contratações similares de outros 

entes públicos. 

 

2.11 ACÓRDÃO DO TCU Nº 3.516/2007 – 1ª CÂMARA 

 

 O Tribunal de Contas da União já emitiu diversos acórdãos e pareceres sobre 

os processos de licitações, aquisições e contratos por órgãos públicos federais. 

Destaca-se o acórdão 3.516, de 2007, no qual o relator também trata acerca da 

responsabilidade da execução da pesquisa de preços nos processos licitatórios. 

 Segue trecho do voto: 

 

11. Note-se que a Lei 8.666/93 não define que a responsabilidade pela 
pesquisa de preço e a consequente elaboração do orçamento incumbem 
ao responsável pela homologação do procedimento licitatório, à CPL ou 
ao pregoeiro. Aliás, de outro modo não poderia ser pois é inegável que 
não teriam condições de realizar esses trabalhos para grande parte dos 
objetos licitados. Cito a título de exemplo dessas dificuldades, e porque 
não dizer impossibilidades, a elaboração de projetos ou termos de 
referência e dos respectivos orçamentos para objetos, no mais das 
vezes, completamente díspares, tais como aquisição de soluções de TI, 
prestações de serviços de limpeza e vigilância, execução de obras 
complexas, bens permanentes e materiais de consumo dos mais 
diversos tipos. 
12. No mais das vezes, os projetos básicos, os termos de referência, 
estimativas de preço são elaborados pelas respectivas unidades 
requisitantes do bem, serviço ou obra, ou por algum outro setor 
especializado e não necessariamente pela CPL, pregoeiro ou autoridade 
superior. 
13. Em verdade, a CPL, o pregoeiro e a autoridade superior devem 
verificar: primeiro, se houve pesquisa recente de preço junto a 
fornecedores do bem e se essa observou critérios aceitáveis; segundo, 
se foi realizada a adequação orçamentária; e, por último, se os preços 
da proposta vencedora estão coerentes com o orçamento estimado pelo 
setor competente. 
14. No entanto, não existe nenhum impedimento legal para que a própria 
CPL, o pregoeiro ou mesmo a autoridade superior, também, realize 
essas pesquisas, obviamente desde que tenham as condições técnicas 
para essa finalidade e os seus atos não representem repetição daqueles 
já efetivados por outros setores. 

 

2.12 SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 

 

 A   fim  de  orientar  o  entendimento  dos  assuntos  abordados  no   presente  

trabalho, é de suma importância o entendimento do conceito de segregação de 

funções. 
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2.12.1 Definição 

 

 A Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2001, da Secretaria Federal de 

Controle Interno (SFC), a qual trata das diretrizes, dos princípios e dos conceitos do 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, assim aborda o assunto: 

 

Segregação de funções: a estrutura das unidades/entidades deve prever 
a separação entre as funções de autorização/aprovação das operações, 
execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa 
detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio. 
(BRASIL, 2001 apud 11ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E 
FINANÇAS DO EXÉRCITO, 2012, p. 84). 

 

 Tomando por base essa definição, todas as funções administrativas, no 

âmbito da Administração Federal, devem ser reguladas de forma que suas 

atribuições não entrem em conflito com esse princípio. 

 

2.12.2 Previsão legal no Exército 

 

 No âmbito do Exército, as Inspetorias de Contabilidade e Finanças do 

Exército (ICFEx), são as responsáveis por exercer o controle interno e por orientar 

as OM quanto à execução dos atos administrativos. 

 Em matéria publicada pela 4ª ICFEx no seu Boletim Informativo  (BINFO) nº 

05/2006, transcrita pelas 9ª ICFEx (BINFO 10/2006) e 11ª ICFEx (BINFO 07/2012), 

foi tratado o assunto de segregação de funções e trouxe o seguinte arcabouço legal: 

 - IN 01-SFC, de 06 Abr 01; 

 - Msg SIAFI 1994/838441, de 20 Dez 94, da 11ª ICFEx; 

 - BINFO 02/1995, da 5ª ICFEx; 

 - BINFO 3º trimestre de 1996, da Secretaria de Economia e Finanças (SEF); 

 - Portaria 010-SEF, de 23 Jul 97, anexo 10; 

 - Lei 8.666/1993, artigo 51; 

 - IG 12-02, artigo 24; 

 - Portaria 533-MEx, de 28 Set 99, artigos 2º, 3º e 4º; e 

 - Portaria 816-Cmt Ex, 19 Dez 93 (RISG), artigo 53. 
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 Ao revisar toda essa legislação, constata-se que nenhum dispositivo trata, na 

prática, das atribuições dos agentes envolvidos na gestão de compras. Mesmo os 

textos da Lei 8.666 e das Instruções Gerais para Realização de Licitações e 

Contratos no Exército (IG 12-02) não tratam da segregação de funções. 

 Em contraponto, no âmbito da Aeronáutica, há a definição da segregação de 

funções já em seu regulamento de administração, o RADA: 

 

SEGREGAÇÃO – é o princípio que visa identificar e preservar os 
segmentos da administração que respondem pela execução, o controle, 
a coordenação e o gerenciamento das diversas atividades atribuídas a 
uma OM, de modo a evitar a possibilidade de que o ciclo completo de 
realização de um processo administrativo, ou partes substanciais do 
mesmo, permaneça sob a direção de uma só pessoa, o que propicia a 
ocorrência de falhas e irregularidades. (BRASIL, 2004, p. 13) 
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3 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado 

em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma 

clara e detalhada como o problema elencado no item 1.1 pôde ser solucionado, bem 

como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste 

processo de solução. 

 A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da releitura dos regulamentos internos (RAE e RISG), 

das Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do 

Exército (IG 12-02), de portarias e de Boletins Informativos de várias Inspetorias de 

Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx). Também foram pesquisadas e 

revisadas leis, decretos e instruções normativas atinentes ao assunto. 

 Em paralelo à revisão bibliográfica, foi realizado um questionário junto aos 

oficiais de carreira do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro. Esse 

questionário comprovou cientificamente a percepção empírica inicial: a ineficiência 

na gestão de compras de bens e serviços de várias OM é decorrência da falta de 

padronização (regulamentação) no âmbito do Exército. 

 Para a conclusão do trabalho, foi apresentado a militares experientes na área 

de administração as propostas de alteração do RAE e perguntado a eles a 

percepção dos impactos – positivos ou negativos – para a gestão administrativa nas 

OM. 

 Finalmente, mas não menos importante, o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais permitiu a troca de experiências administrativas com várias OM do Exército, 

da Marinha e da Aeronáutica. Por meio dos Pedidos de Cooperação de Instrução 

(PCI) coordenados pelo Curso de Intendência daquela escola, houve o contato com 

as seções de auditoria e de contabilidade da 1ª ICFEx e permitiu também, por meio 

de palestra ministrada aos capitães alunos, conhecer mais a fundo o PRORASAM e 

os resultados alcançados na Guarnição de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

Ademais, serve de base para o presente estudo o Trabalho de Conclusão de Curso, 

de nossa autoria, apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais naquele 

ano, no qual já havia sido estudado, de forma mais delimitada, essa deficiência do 

RAE, mas sem o devido aprofundamento científico. 
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 Desta forma, para um melhor encadeamento das ideias, esta seção foi 

dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento 

da Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 O presente trabalho destina-se a propor atualizações do RAE, a fim de 

aumentar a eficiência administrativa do Exército. Entretanto, o objeto formal de 

estudo limita-se aos procedimentos relativos a aquisições de bens e serviços, à 

fiscalização de contratos e ao controle interno da OM. 

 Para a consecução dos objetivos traçados, foi feita uma ampla leitura das 

normas administrativas do Exército e o confronto desse conhecimento teórico com o 

conhecimento prático de uma população que lida com essas normas diariamente: 

os Oficiais do Serviço de Intendência do Exército. Foi aplicado um questionário 

diagnóstico baseado no consentimento voluntário de participação por parte dos 

militares. 

 Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “alterações no RAE” 

apresenta-se como variável independente, tendo em vista que se espera que a sua 

manipulação exerça efeito significativo sobre a variável dependente “eficiência na 

gestão administrativa”. 

 Devido às características quantitativas das variáveis de estudo, fez-se 

necessário defini-las conceitualmente e operacionalmente a fim de torná-las 

passíveis de observação e de mensuração. 

 

3.1.1 Definição conceitual da variável 

 No presente estudo, pretendeu-se verificar se a variável alterações no RAE 

tem influência direta no aumento da eficiência na gestão administrativa. 

 Entende-se como alterações no RAE as novas funções e atribuições a 

serem propostas que têm como finalidade adequar o regulamento às novas 

demandas da Administração Pública. Já a eficiência na gestão administrativa é o 

objetivo a ser alcançado, qual seja, cumprir todas as demandas administrativas das 

OM da melhor maneira possível, utilizando menos recursos e refletindo na melhora 

da operacionalidade do Exército. 
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3.1.2 Definição operacional da variável 

Variável Dimensões Indicadores Formas de medição 

Alterações no RAE 

(variável 

independente) 

Aquisição de bens 

e serviços 

Aderência à 

legislação atual 

Pesquisa 

bibliográfica 

Alteração de 

funções e/ou 

atribuições Aplicação de 

Questionário 

(questões 12 e 13) 

Fiscalização de 

Contratos Inclusão de  

funções e/ou 

atribuições 

Controle interno da 

OM Viabilidade de 

aplicação 
Entrevista 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente. 
Fonte: O autor. 
 

Variável Dimensões Indicadores Formas de medição 

Eficiência na gestão 

administrativa 

(Variável 

dependente) 

Prazos 

Aderência às 

premissas da Adm 

Pública moderna 

Pesquisa 

bibliográfica 

Recursos humanos 

empregados 
PRORASAM Percepção de maior 

eficiência na gestão  

administrativa 

Número de 

Processos 
Entrevista Viabilidade de 

aplicação imediata 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: O autor. 
 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

 A população para o estudo foi composta por 1.231 oficiais de carreira do 

Serviço de Intendência do Exército (conforme o Almanaque do Exército quando da 
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aplicação do questionário). A população foi assim definida por entender que abrange 

militares que têm conhecimento acadêmico de Administração Pública, além de 

importante experiência profissional por já terem exercido, inevitavelmente, funções 

na área de compras, fiscalização de contratos ou controle interno. 

 A amostra pesquisada corresponde aos 300 militares que responderam o 

questionário, o que garante um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 

95%. A representatividade da amostra também foi fiel à população, considerando-se 

a proporção dos postos, conforme o GRÁFICO 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Porcentagem dos oficiais que responderam o questionário. 
Fonte: O autor. 

 

O GRÁFICO 2 mostra as funções administrativas já desempenhadas pelos 

oficiais da amostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Funções administrativas exercidas pelos Oficiais Intendentes. 
Fonte: O autor. 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção das leis, portarias 

e normas; coleta e crítica dos dados bibliográficos e dos obtidos no questionário; 

leitura analítica e fichamento das fontes; e argumentação e discussão dos 

resultados. 

 

3.3.1 Procedimentos para a Revisão de Literatura 

 

 Para a definição dos conceitos básicos, o levantamento das informações de 

interesse e a estruturação de um modelo teórico de análise, foi realizada uma 

revisão bibliográfica nos seguintes moldes:  

 

 a. Fontes de busca  

- Regulamento de Administração do Exército (RAE); 

- Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG); 

- Portarias das Organizações Militares de Direção Setorial (OMDS); 

- Boletins Informativos (BINFO) das ICFEx; 

- Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA); 

- Normas sobre a Administração Financeira e Contabilidade da Marinha; 

- Portal de Legislação da Subchefia para Assuntos Jurídicos do Casa Civil 

da Presidência da República; 

- Instruções Normativas da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

- Manuais, estudos e publicações disponíveis, inclusive na internet. 

 

 b. Critérios de inclusão: 

- Legislação federal e regulamentos das Forças Armadas atinentes ao 

assunto deste trabalho; 

- Publicações inerente ao tema em estudo. 

 

 c. Critérios de exclusão: 

- Legislação e publicações sem vigência. 
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3.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto ao tipo, este trabalho pode ser classificado como quantitativo, 

considerando as mensurações estatísticas resultantes do questionário diagnóstico 

dos processos administrativos de centenas de OM, bem como a análise das 

dimensões da variável dependente. Porém, há de ressaltar o valor qualitativo do 

trabalho, uma vez que o conhecimento empírico e a experiência pessoal dos 

militares pesquisados foi significativo para o objeto de estudo. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução do problema específico relacionado à regulamentação 

administrativa do Exército Brasileiro. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por método a 

leitura explicativa e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão, 

contribuindo para o processo de crítica dos textos previstos no RAE e as novas 

demandas administrativas, de forma a embasar as propostas de alterações no 

regulamento. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em lei, decretos, portarias, 

instruções normativas, acórdãos, estudos e publicações atinentes à administração 

pública federal, particularmente à gestão de compras e gestão de contratos. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

 Os instrumentos utilizados por este estudo foram o questionário e a 

entrevista. 

 Os questionários foram enviados a todos os oficiais de carreira do Serviço de 

Intendência que disponibilizam seus e-mails no site do Departamento-Geral do 

Pessoal. Enquanto que a entrevista foi feita com o Sr Leonardo Loriato, Auditor do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

 Os questionários foram montados com perguntas mistas. Esperavam-se obter 

respostas amparadas nas experiências profissionais da população. Observou-se 

que, apenas com o preenchimento da parte fechada do questionário (perguntas de 

múltipla escolha), possibilitou ao pesquisador a realização das estatísticas 
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necessárias à execução das discussões e conclusões. A questão aberta possibilitou 

ao pesquisado sugerir contribuições ou detalhamentos que enriqueceram 

sobremaneira esta pesquisa. 

 

3.3.4 Análise de Dados 

 

 Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental e com os 

questionários aplicados foram analisados de forma lógica e pragmática, 

possibilitando conclusões coerentes. 

 Ressalta-se que os questionários foram aplicados numa população de 

profissionais formados pelo próprio Exército para exercerem atividades 

administrativas. 

 Assim, visto que os questionários coletaram dados advindos de opiniões, 

conhecimentos doutrinários e experiências profissionais de uma amostra 

representativa da população considerada, seus resultados deram uma visão 

fidedigna da atual gestão de compras do Exército Brasileiro. Estes dados foram 

apresentados por meio de gráficos e tabelas, de forma a facilitar ao leitor o 

entendimento de como tais dados foram utilizados na obtenção dos resultados 

apresentados nas conclusões. 

 Quanto à entrevista, esta foi importante para a validação das conclusões 

obtidas neste estudo. Por exemplo, ratificar a possibilidade de aplicação da IN 

04/2014 para todas as aquisições, mesmo de objetos que não sejam Tecnologia da 

Informação. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 A revisão bibliográfica forneceu os subsídios teóricos da legislação e normas 

em vigor, além de nortear o presente estudo. Por outro lado, a coleta de informações 

oriundas dos questionários possibilitou responder a Questão de Estudo “a”, ao 

identificar como estão funcionando os processos de licitação, desde a requisição até 

o recebimento do bem/serviço nas diversas OM. 

 Inicialmente, vale ressaltar o número de oficiais que responderam que o RAE 

está defasado em relação a outras normas e leis federais: 85% afirmaram existir 

essa defasagem! Um número bastante expressivo contra apenas 5% que entendem 

não haver esse problema de atualização (10% não souberam responder). 

 Após a análise dos questionários, e calcado no arcabouço teórico da revisão 

bibliográfica, foi possível entrevistar o Auditor do TCU, Leonardo Amato Loriato. 

Servidor lotado atualmente na Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas e responsável pela fiscalização de licitações e contratos da União e da 

governança de aquisições no âmbito federal. 

 O Sr. Loriato foi Capitão do Exército, do Quadro de Engenheiros Militares e 

serviu no Centro de Desenvolvimento de Sistemas, exercendo as funções de Fiscal 

de Contratos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), Auxiliar do Fiscal 

de Contratos do Sistema de Pagamento de Pessoal do Exército (SiPPes), além de 

ter participado da elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação daquela 

OM. Mais adiante será apresentado o resultado da entrevista com o Sr Loriato. 

 

4.1 EFICIÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 O questionário alerta que, pela falta de uma regulamentação adequada 

acerca dos processos administrativos relacionados a compras, não há uma 

padronização de procedimentos no âmbito do Exército, provocando prejuízo na 

eficiência da Administração. 

 Aproximadamente 3 em cada 4 oficiais (73%) já tiveram que readequar seus 

conhecimentos adquiridos em função de cada OM adotar processos administrativos 

particulares. O que responde a Questão de Estudo “b”. E somente 13% dos oficiais 

pesquisados afirmaram que essa falta de padronização não prejudica a 

Administração (GRÁFICO 3). 
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GRÁFICO 3 – Escala do nível de prejuízo à Administração por falta de padronização dos processos, 
na percepção dos militares questionados. 
Fonte: O autor. 
 

 O PRORASAM, por ocasião da apresentação de seus resultados no ano de 

2013, informou que houve redução de 53% do pessoal envolvido, 53% do tempo 

gasto e 88% dos encargos, nos processos de compras. São ganhos expressivos de 

eficiência administrativa. 

 

4.1.1 Elaboração da requisição de material/serviço 

 

 Particularizando quais seriam essas diferenças processuais das compras nas 

diversas OM, deve ser analisada a elaboração da requisição de material/serviço 

(GRÁFICO 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Quem elabora a requisição de material ou serviço nas OM. 
Fonte: O autor. 
 

 Mais da metade das OM (52%) entendem que a seção demandante, ou seja, 

aquela que necessita do material ou serviço a ser adquirido ou contratado, é a 

responsável por elaborar o pedido de aquisição. Tendo em vista a necessidade de 

se descriminar corretamente o material ou o serviço, muitas vezes de características 
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eminentemente técnicas, somente os militares daquela seção demandante têm 

condições de fazê-lo sem incorrer em erros ou sem perder demasiado tempo. 

 Foi verificado ainda que 1/3 das OM delega a missão de elaborar a requisição 

de material ou serviço ao Almoxarife da unidade. Esse procedimento não contraria o 

RAE; na verdade, o texto do regulamento responsabiliza somente este militar pelas 

atividades de aquisição. Porém, é lícito afirmar que o Almoxarife da OM não tem 

capacidade técnica de caracterizar todos os materiais e serviços a serem adquiridos 

ou contratados. Isto fica claro ao se utilizar um Hospital Militar como exemplo. 

 Em um hospital, o Almoxarife encontraria enorme dificuldade de demandar 

medicamentos ou próteses cirúrgicas. Desta forma, os responsáveis por essas 

requisições são o Chefe da Farmácia e o Chefe da Ortopedia, respectivamente. 

 Voltando ao questionário, os outros 15% responderam que outras seções são 

responsáveis por elaborarem as requisições, dentre as quais se destacam a Seção 

de Licitações (7,0%), a Fiscalização Administrativa (3,0%) e a Seção de Aquisições 

(1,7%). São todas soluções que estão em desacordo com o entendimento atual do 

que seria um processo de compras eficiente, além de contrariar o próprio RAE. 

 A discrepância nos processos de compras das OM continua grande em outra 

fase inicial: a autorização da compra por parte do Ordenador de Despesas. 

 Foi perguntado aos oficiais para quem é despachada a requisição de 

material/serviço (GRÁFICO 5). Quase a metade (48%) respondeu que o pedido é 

despachado para o Fiscal Administrativo e este despacha com o Ordenador de 

Despesas. Outros 36% das OM despacham suas requisições diretamente com o 

Ordenador de Despesas, mas com a anuência do Fiscal Administrativo. Ambos os 

procedimentos são válidos e coerentes com o previsto no RAE, uma vez que o 

Fiscal Administrativo é o responsável por todo planejamento, coordenação e controle 

administrativo da OM, conforme as atribuições impostas no seu Art 31. 

 Porém, um número chama atenção: 12% das OM do Exército despacham 

suas requisições diretamente para o Ordenador de Despesas sem que o Fiscal 

Administrativo tome conhecimento. Esse procedimento contraria totalmente o RAE e 

ainda pode provocar prejuízos à Administração, como a possibilidade de retrabalho 

ou a duplicidade de processos semelhantes. 

 Sob a ótica da IN nº 04, de 2014, nos Art 2º, inciso I e Art 11, fica claro que a 

Requisição, chamada pela IN de Documento de Oficialização de Demanda (DOD), 

deve ser feita pela Área Requisitante. E posteriormente encaminhada “à autoridade 
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competente da Área Administrativa” (Art 11, § 2º). Por essa autoridade, podemos 

inferir que se trata do Fiscal Administrativo, no âmbito do EB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Para quem são despachadas as requisições de material/serviço. 
Fonte: O autor. 
 

4.1.2 Termo de Referência 

 

 O Termo de Referência é um anexo do edital de um pregão e tem sua 

previsão legal nos Decretos nº 3.555/00 e nº 5.450/05. Nele constam todas as 

informações detalhadas dos produtos/serviços a serem adquiridos/contratados, 

como também estipula a forma que se dará esse fornecimento/prestação. Nada mais 

é que o “projeto básico” definido na Lei 8.666/93. 

 A elaboração desse importante documento do processo licitatório também 

carece de padronização no âmbito do Exército. Quem deve confeccioná-lo? Mais de 

um terço das OM ouvidas (36%) entendem que deve ser a própria seção 

demandante, pelos mesmos motivos explicados para a elaboração da requisição. 

Porém, a metade das OM (51%) delega esse encargo para a Seção de Aquisições, 

Licitações e Contratos (SALC). Essas Unidades entendem que, por se tratar de um 

anexo do edital, a seção responsável pela licitação deva confeccioná-lo. Isso não 

deve ser encarado como um problema, desde que a requisição do material ou 

serviço esteja muito bem elaborado, com todas as informações necessárias para a 

inserção no corpo do Termo de Referência (GRÁFICO 6). 

 Interessante notar que o RAE sequer menciona a existência de uma seção ou 

militar responsável pelos processos licitatórios, aliás o Almoxarife é o único a ser 

responsabilizado pelas atividades de compras. Por isso, 9% das OM delegam ao 

Almoxarife o encargo da confecção do Termo de Referência. Ou seja, o texto antigo 
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do RAE induz algumas OM a terem um processo inadequado na confecção deste 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – Quem elabora o Termo de Referência nas OM. 
Fonte: O autor. 
 

 Uma solução criativa foi encontrada por algumas OM. Em 1% das Unidades, 

a Seção de Pesquisa de Preços é quem confecciona o documento. Essa alternativa 

pode ser eficiente para o andamento do processo, já que, de posse da requisição 

inicial, essa seção buscará no mercado o produto e poderá se deparar com 

especificações ou condicionantes particulares que, se não previstas no Termo de 

Referência, inviabilizará a licitação em sua fase externa. 

 Porém, algumas OM (0,7%) determinam que o próprio pregoeiro designado 

para aquela licitação seja o responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

Apesar de não ser vedada pelo RAE (até porque o regulamento sequer prevê a 

função de pregoeiro), essa atribuição vai de encontro ao conceito da segregação de 

funções, pois o pregoeiro também julgará as impugnações contra o documento que 

ele mesmo confeccionou. O Decreto nº 3.555/00, que regulamenta o pregão, prevê 

na alínea “a”, inciso III, Art 8º, que o Termo de Referência seja “elaborado pelo 

requisitante, em conjunto com a área de compras”. A Instrução Normativa nº 

02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que trata sobre regras 

e diretrizes para a contratação de serviços, em seu Art 14 afirma que o Termo de 

Referência “deverá ser preferencialmente elaborado por técnico com qualificação 

profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado”. 

 Analisando a IN 04, constata-se que a elaboração do Termo de Referência é 

um processo complexo e que abarca uma Equipe de Planejamento e Contratação. 
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Fazem parte dessa equipe e, portanto, da elaboração do Termo de Referência,  

integrantes da área demandante, da área técnica e da área administrativa. Trazendo 

para a realidade do Exército, pode-se concluir que tanto a seção requisitante, quanto 

a SALC (apoiados por um militar com conhecimento técnico do objeto) 

confeccionarão o Termo de Referência. 

 

4.1.3 Pesquisa de preços 

 

 Um grande entrave no andamento dos processos licitatórios nas OM é, 

reconhecidamente, a pesquisa de preços. Demora-se muito para concluir. Os 

motivos vão desde a dificuldade de encontrar certos itens no mercado, ou a correta 

especificação de modelos e embalagens, até a falta de empenho dos fornecedores 

em disponibilizar tempo e pessoal para preencher uma planilha de preços solicitada 

pela Unidade. 

 Essa fase do processo licitatório deve ser tratada com bastante cuidado para 

que possa atingir níveis de eficiência e efetividade satisfatórios nas compras de 

todas as OM. O questionário deste estudo também perguntou aos oficiais 

intendentes do Exército como cada OM está executando suas pesquisas de preços. 

 Chega-se ao seguinte cenário: 44% das OM deixam a pesquisa de preços 

sob a responsabilidade da seção demandante. Outros 24% entendem que os 

membros da SALC são os responsáveis pela pesquisa. Somente 18% das OM criam 

uma comissão ou têm uma seção específica para esta atividade. Outros 11% ainda 

deixam a pesquisa de preços como encargo do Almoxarife. (GRÁFICO 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 – Quem faz a pesquisa de preço nas OM. 
Fonte: O autor. 
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 A experiência profissional permite que se faça uma análise dessas 

alternativas processuais quanto à pesquisa de preços. 

 A seção demandante e o Almoxarife não são as melhores opções, haja vista 

que esses militares seriam desviados por um longo período de suas atividades fins 

para executar uma outra, diversa. E desvios de função quase sempre comprometem 

a eficiência operacional das OM. Tomando a 3ª Seção do 71º Batalhão de Infantaria 

Motorizado como exemplo: essa OM é a Força de Ação Rápida da 10ª Brigada de 

Infantaria Motorizada e reserva estratégica do Comando Militar da Amazônia; tem 

inúmeras atividades de preparo e emprego ao longo de todo o ano e não pode 

perder os militares daquela Seção para que eles, sozinhos, procurem fornecedores, 

confeccionem planilhas de preços, façam as comparações de produtos, etc. 

 A solução então é que a pesquisa seja feita pela SALC? Poderia ser. Porém 

há duas observações a fazer. A primeira é que as SALC normalmente são 

dimensionadas para atender somente as demandas de cadastro de fornecedores, de 

confecção e publicação de editais, de execução propriamente dita das licitações, de 

adjudicação, e de confecção dos contratos e sua fiscalização. Não há possibilidade 

de fazer a pesquisa de preço sem que todas as outras atividades sejam 

comprometidas, atrasando os pregões, demorando a adquirir os materiais que a OM 

precisa e voltando a comprometer a eficiência operacional de toda Unidade. 

 A segunda observação a considerar quando se delega a pesquisa de preços 

para a SALC é a necessidade de pessoal com conhecimento técnico do material ou 

serviço a ser adquirido. Pesquisar preços sem conhecer exatamente o objeto é tão 

grave quanto confeccionar o Termo de Referência sem esse conhecimento. 

 Portanto, a melhor solução seria a nomeação de uma comissão (temporária 

ou permanente) para executar essa atividade. Comissão que possua militares da 

área de licitações e da seção demandante. Outra opção no mesmo caminho é a 

estruturação de uma Seção de Pesquisas de Preços, a exemplo do que foi feito no 

Hospital Militar de Área de Recife no ano de 2012, com ótimos resultados já no 

primeiro mês de funcionamento. 

 Outro caso de sucesso é o PRORASAM, que desde o seu planejamento, já 

previu uma Subseção de Pesquisa de Preço dentro da SALC da Guarnição de Santa 

Maria. Essa subseção bem definida, atualmente denominada como célula, é 

composta por militares tanto da área de licitações como de outras áreas com o 

conhecimento técnico necessário para auxiliar nessa atividade.  
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 Portanto, seja com militares nomeados para esse fim, seja montando uma 

carteira específica dentro da SALC, ou ainda criando uma seção, todos os 

problemas elencados anteriormente são sanados. Ou seja, as seções demandantes 

permanecem em suas atividades fins, a SALC não atrasa seus processos licitatórios 

e a própria pesquisa de preços poderá ser feita com maior agilidade. 

 

4.1.4 Recebimento do material ou serviço 

 

 Outro processo administrativo que denota total falta de padronização no 

âmbito do Exército é o recebimento de material ou serviço. Também fica evidente 

que há uma errada interpretação de quem é o responsável por essa atividade. 

 O questionário deste estudo apontou que em 36% das OM a missão de 

atestar o recebimento é exclusiva do almoxarife, independente da especificidade do 

produto ou serviço. Esse procedimento pode ocasionar atrasos no recebimento por 

falta de conhecimento técnico que algum material possa exigir. Mas a pesquisa 

também mostra que 36% exigem que somente o militar que efetivamente recebeu o 

produto ou o serviço, ateste seu recebimento; o que é correto à luz do RAE. 

 Porém, outros 26% entendem que, além da assinatura do militar que 

efetivamente recebeu o material ou serviço, também deve constar a do almoxarife. 

Isso se deve ao entendimento equivocado por parte de algumas OM (e até de 

algumas ICFEx, como a da 4ª Região Militar) de que o RAE obriga o Encarregado de 

Setor de Material a receber todo produto ou serviço no caso de não haver uma 

comissão designada. Mas este estudo mostrou, em sua revisão bibliográfica, que 

também cabe a qualquer outro agente executor essa tarefa, desde que designado 

para isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 – Quem recebe os materiais e serviços nas OM. 
Fonte: O autor. 
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4.1.5 Entrevista com Auditor do TCU 

 

 Inicialmente, foi perguntado ao Sr. Loriato sobre a existência de um 

regulamento interno daquele Tribunal que tratasse sobre licitações, aquisições e 

contratos e se esse regulamento estaria defasado ante a legislação em vigor. 

 O auditor confirmou que há Portarias que normatizam esses assuntos, como 

por exemplo a Portaria nº 297-TCU, de 14 de novembro de 2012 (alterada pela 

Portaria nº 120-TCU, de 14 de maio de 2014), a qual trata sobre contratação de 

serviços terceirizados de natureza continuada. E já pelas datas das portarias, 

constata-se que são bastante atuais. 

  Ao ser questionado se ele acreditava que um regulamento defasado pudesse 

ser prejudicial à eficiência administrativa de uma instituição, ele respondeu 

afirmativamente e completou: 

 

Um regulamento defasado não contemplará, nem as alterações legais 
ocorridas, tampouco o entendimento administrativo e jurisprudencial 
sobre aquisições, tornando mais difícil o trabalho do usuário daquele 
regulamento. Ainda nesse sentido, a falta de previsão normativa das 
funções supracitadas dificulta ainda mais o trabalho dos agentes 
públicos nessas funções. 

 

 Foi perguntado se a recíproca é verdadeira: uma atualização do regulamento 

pode aumentar a eficiência administrativa (e finalística de uma instituição)? Leiam 

sua resposta:  

 

Sim. Uma atualização do regulamento pode aumentar bastante a 
eficiência administrativa e finalística, na medida em que a consolidação 
de diversos dispositivos normativos e entendimentos facilita o trabalho 
do agente público, que disporá de um único documento para orientar 
suas atribuições. 
Além disso, uma atualização do regulamento também poderá contemplar 
a adoção de diversas boas práticas no âmbito da governança de 
aquisições. O regulamento atualizado poderia suprimir, por exemplo, 
alguns procedimentos considerados excessivamente burocráticos e 
melhorar, dessa maneira, a eficiência dos processos administrativos. 

 

 Com essas respostas fica ainda mais evidente a relação da variável 

dependente deste estudo (a eficiência na gestão administrativa), com o objetivo 

proposto, qual seja, as alterações do RAE, explicitadas a seguir. 
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4.2 ALTERAÇÕES NO RAE 

  

 As alterações a serem propostas no RAE, além de atualizá-lo ante a 

legislação vigente, visa garantir as boas práticas da gestão administrativa. Nesse 

sentido, a IN nº 04/2014, da SLTI/MPOG, mostra-se um guia bastante importante. 

 Essa norma trata sobre o processo de contratação de Tecnologia da 

Informação (TI), mas ela esmiúça de uma maneira tão didática todos os passos do 

que seria um processo licitatório bem planejado e executado, que vem sendo usada 

como guia em outros tipos de aquisições/contratações. 

 Aliás, a aplicação dessa IN a outros objetos que não TI, foi questionada ao 

Auditor do TCU. Segue sua resposta: 

 

Acredito, inclusive, que seja recomendável a adoção desta IN, no que 
couber, a outros objetos não relacionados a TI. 
Essa instrução se encontra amparada no art. 6º, inciso IX, da Lei 
8.666/93, que estabelece que o Projeto Básico (ou Termo de Referência, 
no caso do pregão) deve ser 'elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares', de modo a assegurar a viabilidade 
técnica da contratação, o seu atendimento ao interesse público e 
economicidade para a Administração Pública. 
Como esse dispositivo normativo não faz distinção entre objetos 
relacionados ou não a soluções de TI, é de se supor que a IN 04 pode 
ser aplicada, no que couber, a “objetos não-TI. 
 

 E mais: 

 

Ainda no contexto dessa instrução, destaca-se que o planejamento da 
contratação visa a estabelecer um grupo de processos, artefatos e 
controles de riscos, de modo a assegurar que a solução a ser licitada é 
aquela que melhor atende às necessidades do órgão contratante. 
Supondo, a título de exemplo, que um órgão precise de um serviço de 
gerenciamento de correio eletrônico, ele poderia optar, entre outras 
soluções, pela contratação do serviço diretamente com um fornecedor, 
por meio de licitação; ou pela aquisição de um software livre e a posterior 
contratação de serviço para 'customização' do software às necessidades 
específicas do órgão. 
O Estudo Técnico Preliminar (ETP), definido no art. 12 da IN 04, tem o 
objetivo de avaliar qual dessas opções é mais econômica para a 
Administração Pública e quais delas atendem às necessidades de 
negócio definidas pela área demandante. 
Extrapolando o exemplo dado, é razoável supor que diversas 
necessidades da Administração podem ser atendidas por diversas linhas 
de ação. Sendo assim, o ETP pode ser um instrumento útil para se 
determinar qual das soluções de contratação elencadas é a mais 
vantajosa para o órgão e a que mais atende a suas necessidades. 
Dessa maneira, entendo que a IN 04 pode ser aplicada por analogia a 
diversos objetos a serem adquiridos e que a adoção de tal prática 
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contribuiria para aumentar a eficiência dos processos de aquisições 
públicas. 

 

 Dessa forma, além de propor as alterações no RAE baseado na legislação, 

também foi possível, com base na IN 04, criar fluxogramas de processos de 

licitações e aquisições, os quais deveriam fazer parte do RAE, como seus anexos. 

Esses fluxogramas, de maneira bastante didática, demonstram as diversas etapas 

do processo e definem exatamente as responsabilidades de cada função. 

 

4.2.1 Inclusão de novos Agentes da Administração 

 

 Além da incontestável necessidade de regular novas atividades por 

intermédio do RAE para padronizar os processos da área de compras, há também a 

demanda de incluir novos agentes da administração. 

 Ao perguntar sobre quais funções existentes na estrutura administrativa das 

diversas OM, e que suas ausências no RAE trazem prejuízo à Administração, as 

respostas foram as apresentadas no GRÁFICO 9 abaixo: 

 

 

GRÁFICO 9 – As funções, cujas ausências no RAE trazem prejuízo à Administração. 
Fonte: O autor. 
 

 Verifica-se que as maiores ausências sentidas no RAE estão voltadas à área 

de compras: a função de Chefe da SALC lidera a pesquisa com 89% das respostas; 

o Fiscal de Contrato, função responsável pela fiscalização dos produtos e serviços 

adquiridos corresponde a 78%. O pregoeiro, agente extremamente importante nas 

licitações, atingiu 71% das respostas. Assim, foi respondida a Questão de Estudo “f”. 
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 Não há como negar a necessidade de incluir, no mínimo, essas funções tão 

importantes nos processos de compras. Não se trata apenas de padronizar 

atividades, é uma questão inicialmente de eficiência administrativa, passando pela 

economicidade de recursos e tendo o aumento da operacionalidade do Exército por 

consequência. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Esta dissertação teve como objetivo geral de pesquisa propor alterações no 

Regulamento de Administração do Exército quanto aos procedimentos 

administrativos para aquisições de bens e serviços, fiscalização de contratos e 

controle interno da OM. Tendo como finalidade o aumento da eficiência na gestão 

administrativa e, consequentemente, o aumento da operacionalidade do Exército 

Brasileiro. 

 Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica para reunir e expor os 

principais conceitos atinentes ao tema de compras públicas. Foram aplicados 

questionários ao universo dos oficiais de carreira do Serviço de Intendência visando 

comprovar cientificamente que a ineficiência na gestão de compras de bens e 

serviços de várias OM é consequência da defasagem do RAE. 

 Em complemento foi entrevistado o Sr Leonardo Amato Loriato, Auditor do 

TCU, que corroborou a necessidade de uma instituição possuir um regulamento 

administrativo atualizado. Também foi possível apresentar ao Sr Loriato as 

conclusões deste trabalho, as quais foram revisadas e aprimoradas. 

 Desta feita, e ao longo deste trabalho, restou comprovada a defasagem do 

RAE quanto aos processos relativos a compras e contratações e sua fiscalização 

contratual. Também foi demonstrado que esse óbice compromete sobremaneira a 

eficiência administrativa das Organizações Militares, ao deixar lacunas nos diversos 

cargos e encargos criados ao longo dos anos após sua publicação. 

 Para atingir o objetivo geral e responder às Questões de Estudo “c”, “d” e “e”, 

seguem-se as propostas de alterações do RAE, particularmente dentro de seu Título 

III (Dos Agentes e Auxiliares da Administração e suas atribuições). 

 Também como conclusão deste estudo, foram produzidos outros produtos a 

serem inseridos no RAE, na forma de seus anexos: a) fluxogramas dos processos 

de licitação para aquisição ou contratação de serviços e; b) documentos básicos 

para fiscalização de contratos. 

 

5.1 FISCAL ADMINISTRATIVO 

 

 A função de Fiscal Administrativo deve ser revisada para a inclusão de duas 

atribuições. Portanto o Art. 31 passaria a vigorar com a seguinte redação: 
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 “Art. 31. …...........................................................................................................  

 21) receber das seções demandantes, todas as requisições de aquisição ou 

contratação de serviços para, se autorizado o prosseguimento, instituir uma Equipe 

de Planejamento da Contratação, composta por integrante requisitante, integrante 

administrativo e integrante técnico, se houver. 

 22) providenciar que os Fiscais de Contrato ou os chefes de depósito 

registrem o recebimento do material ou do serviço prestado e encaminhem para o 

Setor Financeiro as notas fiscais devidamente atestadas para serem liquidadas.” 

 

5.2 ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL 

 

 A função do Encarregado do Setor de Material (Almoxarife) também deve ser 

revisada, retirando a responsabilidade exclusiva pela execução das atividades de 

aquisição, como as descritas nas alíneas 2), 3), 5) e 7). 

 Portanto, o Art 35 passaria a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 35. O Encarregado do Setor de Material é o responsável pela 

administração do material, a seu cargo, segundo a legislação em vigor. 

 Compete-lhe: 

 1) a gestão e contabilidade do material, mantendo em ordem e em dia a 

respectiva escrituração, de acordo com a legislação e modelos em vigor e com base 

na documentação apresentada, certificando-se de que o material ou o serviço sob 

sua responsabilidade foi recebido ou prestado; 

 2) participar ao Fiscal Administrativo, com a periodicidade determinada pelo 

Sistema de Controle Interno, o movimento de entrada e saída de material dos 

depósitos, sob sua responsabilidade; 

 3) encaminhar para o Setor Financeiro as notas fiscais, do material ou do 

serviço sob sua responsabilidade, devidamente atestadas para serem liquidadas; 

 4) autuar e indexar nos processos administrativos de gestão os documentos 

de sua competência; 

 5) verificar o material a ser recebido, em relação aos documentos existentes, 

avaliando o estado em que se encontra, recebendo-o ou informando à autoridade 

competente os motivos do não recebimento; 
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 6) receber, armazenar, distribuir e controlar toda a movimentação das peças 

de fardamento, equipamentos e material de intendência, de acordo com as normas 

estabelecidas; 

 7) levantar as necessidades e elaborar tabelas de dotação periódica para a 

distribuição do material de consumo de uso rotineiro aos diversos setores da UG; 

 8) centralizar a confecção das Requisições relativas às necessidades de 

material ou de serviços comuns às diversas seções da UG, de acordo com o previsto 

nas instruções específicas, a fim de unificar a demanda por esses itens e submeter 

ao Fiscal Administrativo; 

 9) zelar pelos bens sob sua responsabilidade, inclusive observando os prazos 

de validade dos bens em estoque; e 

 10) informar à Seção de Licitações, Aquisições e Contratos o desempenho 

dos diversos fornecedores na entrega de bens ou serviços, para registro nas 

respectivas fichas cadastrais.” 

 

5.3 CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

 

 Ao RAE deverá ser incluída a função de Chefe da Seção de Licitações, 

Aquisições e Contratos. Portanto, o Art 21, o qual cita quais são os Agentes 

Executores Diretos, deveria passar a ter a seguinte redação: 

 “Art. 21. …...........................................................................................................  

 2) …..................................................................................................................... 

 g) Chefe da Seção de Licitações, Aquisições e Contratos.” 

  

 Também deverá ser incluído artigo, sob o Capítulo III, com as atribuições 

dessa função, com a seguinte redação: 

 “Art. XX. O Chefe da Seção de Licitações, Aquisições e Contratos é o 

responsável pelo planejamento e execução dos processos licitatórios, pelas 

aquisições diretas, bem como por gerenciar os contratos vigentes na UA. 

 Compete-lhe: 

 1) constituir, de forma particularizada, os processos licitatórios realizados na 

UG; 

 2) manter o cadastro de fornecedores atualizado, de acordo com as 

qualificações e em função da natureza e do vulto dos fornecimentos, das obras e 
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dos serviços, em consonância com a legislação em vigor, bem como o registro de 

suas atuações no cumprimento dos compromissos assumidos; 

 3) propor, sempre que necessário, a designação de comissão especial de 

licitação; 

 4) processar as publicações solicitadas pelas comissões de licitações na 

imprensa oficial e nos jornais de grande circulação, quando for o caso; 

 5) orientar as comissões designadas para habilitação em registro cadastral de 

fornecedores e de licitações, bem como os pregoeiros, a fim de que procedam à 

autuação, nos processos, de todos os documentos relativos à fase de licitação; 

 6) manter, de forma sistemática, arquivo cronológico dos extratos dos 

contratos, convênios, acordos, ajustes, cartas-contrato e respectivos termos aditivos; 

 7) utilizar modelo de instrumento convocatório que instrua os licitantes quanto 

ao correto preenchimento da proposta; 

 8) manter protocolo específico de saída e quitar os protocolos de entrada de 

todos os processos licitatórios, na modalidade convite; 

 9) diligenciar para que as especificações de materiais e serviços constem das 

notas de empenho de maneira clara, completa e detalhada; 

 10) elaborar documentação relativa aos contratos e convênios para remessa 

aos órgãos competentes, com vistas a sua aprovação e homologação, conforme 

previsto na legislação pertinente; 

 11) gerir todos os contratos vigentes na OM, particularmente quanto aos 

prazos de vencimento e às prorrogações; e 

 12) aprovar ou dar prosseguimento às solicitações dos Fiscais de Contratos 

sobre necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, de repactuações, de 

aplicação de sanções administrativas, ou demais demandas.” 

 

5.4 PREGOEIRO 

 

 Por se enquadrar na definição de Agente Executor Indireto, a função de 

Pregoeiro seria incluído no RAE, no Art 21, o qual passaria a vigorar com a seguinte 

redação: 

 “Art. 21. …........................................................................................................... 

 3) …..................................................................................................................... 

 g) Pregoeiro” 
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 As atribuições do Pregoeiro seriam previstas em artigo específico do Capítulo 

III (Atribuições), com a seguinte redação: 

 “Art. XX. O Pregoeiro, após sua designação pelo Ordenador de Despesas, é o 

responsável por conduzir o pregão sob sua responsabilidade, de acordo com as 

normas em vigor. 

 Compete-lhe: 

 1) cumprir as disposições legais e formais previstas para a execução dos 

processos licitatórios; 

 2) conhecer todo o teor do edital e seus anexos; 

 3) verificar a necessidade de nomeação de pessoal técnico em sua equipe de 

apoio, devido à complexidade do objeto licitado.” 

 

5.5 FISCAL DE CONTRATO 

 

 O Fiscal de Contrato também se enquadra na definição de Agente Executor 

Indireto, portanto essa função deverá estar prevista no texto do Art 21, o qual teria a 

seguinte redação: 

 “Art. 21. …........................................................................................................... 

 3) …..................................................................................................................... 

 h) Fiscal de Contrato” 

 

 Quanto as atribuições do Fiscal de Contrato, deve ser incluído artigo no 

Capítulo III (Atribuições) do RAE, cujo texto teria o seguinte teor: 

 “Art. XX. O Fiscal de Contrato é o responsável por verificar a conformidade 

dos termos do contrato sob sua responsabilidade, de forma a assegurar seu perfeito 

cumprimento, devendo ser designado conforme as normas em vigor. 

 Compete-lhe: 

 1) ler minuciosamente o contrato, conhecer o objeto e anotar em registro 

próprio – Diário de Obras, no caso de obras – todas as ocorrências relacionadas à 

sua execução; 

 2) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua 

alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

 3) realizar a medição dos serviços ou atestar a sua realização, conforme os 

termos do contrato; 
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 4) receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao Setor 

Financeiro; 

 5) verificar a planilha de frequência dos empregados da contratada (folha de 

ponto), o devido pagamento aos funcionários, os respectivos recolhimentos legais e 

os documentos de regularidade fiscal da contratada; 

 6) encaminhar por escrito questões relativas à prorrogação de contrato, que 

deve ser providenciada antes de seu término; 

 7) emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre necessidade de alteração 

contratual e solicitar emissão de Termo Aditivo ou apostilamento; 

 8) fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições da sua habilitação 

no processo licitatório, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

 9) solicitar da Contratada, para as obras e serviços de engenharia, as 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhidas, para cada 

habilitação específica; 

 10) notificar a contratada, sempre por escrito e com prova de recebimento da 

notificação, sobre irregularidades encontradas; 

 11) atentar para as alterações de interesse da Contratada que deverão ser 

por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando 

de pedido de reequilíbrio econômico–financeiro ou repactuação; 

 12) elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à 

alteração unilateral do contrato pela Administração; 

 13) propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de 

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais e instruções ou ordens da 

Fiscalização; 

 14) determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

Contratada, desde que constate a inoperância, o desleixo, a incapacidade ou atos 

desabonadores; 

 15) procurar auxílios técnico e jurídico para o correto cumprimento de suas 

atribuições.” 

 

5.6 MEMBROS DA SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 Os membros da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos devem ser 

considerados  como  Auxiliares  dos  Agentes  da Administração, por se enquadrarem  
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na definição descrita no Art 48. 

 No RAE deverá ser incluído artigo no Capítulo III (Atribuições), prevendo as 

atribuições desses membros, com a seguinte redação: 

 “Art. XX. Aos membros da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos 

competem-lhe: 

 1) cumprir as disposições legais e formais previstas para a elaboração e 

execução dos processos licitatórios; 

 2) elaborar e submeter ao exame prévio do setor jurídico da UG ou de outro 

órgão externo, devidamente especificado em norma aprovada por autoridade 

competente, as minutas dos editais, contratos, aditivos e/ou outros instrumentos 

congêneres; e 

 3) diligenciar para que as especificações de materiais e serviços constem nos 

processos licitatórios de maneira clara, completa e detalhada.” 

 

5.7 COMISSÃO DE PESQUISA DE PREÇOS 

 

 Os membros da Comissão de Pesquisa de Preço também se enquadram na 

definição de Auxiliares dos Agentes da Administração (Art 48), e deverá ser incluído 

um artigo prevendo suas atribuições com a seguinte redação: 

 “Art. XX. Aos membros de Comissão de Pesquisa de Preço, competem-lhe: 

 1) realizar pesquisa de preços no mercado local ou nacional, de acordo com a 

legislação em vigor, utilizando-se de visitas a fornecedores, contatos telefônicos, 

pesquisas na internet, planilhas institucionais, publicações de órgãos públicos 

reguladores, bancos de preços, dentre outros; 

 2) manter atualizado um banco de dados das empresas locais ou nacionais, 

por sua natureza ou atividade; 

 3) corrigir, quando necessário, as descrições ou especificações constantes na 

requisição ou na minuta do edital, para adequar o objeto ao encontrado no mercado, 

sem descaracterizar ou prejudicar a necessidade da seção demandante.” 

  

 Por se tratar de uma comissão, a qual pode ser estruturada de maneiras 

diferentes, a depender das peculiaridades de cada OM, torna-se imperioso que no 

RAE seja incluído um artigo prevendo a sua existência. O artigo deverá vigorar com 

a seguinte redação: 
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 “Art. XX. A OM deverá contar com uma Comissão de Pesquisa de Preços, de 

caráter permanente, subordinada ou não à Seção de Aquisições, Licitações e 

Contratos, para realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 

 § 1º. A comissão poderá constituir um Seção de Pesquisa de Preços. 

 § 2º. Poderá ainda haver a nomeação de comissões temporárias para a 

execução de licitações específicas ou singulares.” 

 

5.8 DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

 

 O Agente de Controle Interno, função a ser acrescida no RAE, seria a 

resultante de duas funções que existem hoje nas OM, mas sem regulamentação no 

âmbito do Exército: a de Suporte Documental e a de Encarregado pela 

Conformidade dos Registros de Gestão. Esse agente será o assessor direto do 

Agente Diretor e do Ordenador de Despesas, na fiscalização dos atos praticados 

pela UG, à luz da legislação em vigor, quanto à formalidade, à correção contábil e à 

veracidade dos documentos existentes. 

 Não se classifica como Agente Executor Direto ou Indireto. Portanto, essa 

função deve ser acrescida no Art 21, a qual deverá vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 21. …........................................................................................................... 

 4) Agente de Controle Interno.” 

 

 As atribuições desse agente deverão constar em artigo a ser incluído no 

Capítulo III (Atribuições), cujo texto deverá constar: 

 “Art. XX. O Agente de Controle Interno é o responsável pela certificação e 

correção dos documentos comprobatórios das operações relativas aos atos e fatos 

de gestão praticados por unidade gestora, sendo subordinado diretamente ao 

Ordenador de Despesas, no desempenho de suas funções. 

 Compete-lhe: 

 1) verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e de pessoal efetuados pela UG foram realizados em 

observância às normas vigentes; 

 2) verificar, nos processos licitatórios, a conformidade com a legislação; 
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 3) verificar a existência de documentação que suporte as operações 

registradas no SIAFI; 

 4) assessorar o Ordenador de Despesas na tomada de decisões 

administrativas e orientar os Agentes da Administração, objetivando maior eficiência 

da UG; 

 5) arquivar todos os documentos administrativos emitidos pela UG; 

 6) submeter todos os registros e controles de sua gestão à assinatura do 

Ordenador de Despesas; 

 7) verificar a conformidade das alterações financeiras de pessoal, publicadas 

em boletim interno, com os dados processados pelo Setor Financeiro; 

 8) responder as diligências feitas pela Inspetoria de Contabilidade e Finanças 

de vinculação. 

 

5.9 ORDENADOR DE DESPESAS 

 

O Ordenador de Despesas, como o principal responsável pela administração 

da UG, deve autorizar e homologar várias etapas do processo licitatório. 

A fim de validar todas as atualizações propostas na conclusão deste trabalho, 

ao Ordenador de Despesas também devem ser acrescentadas as seguintes 

atribuições: 

“Art. 28. …........................................................................................................... 

 3) receber todos os Estudos Técnicos Preliminares e as Análises de Risco, 

autorizando, após avaliação, o prosseguimento do processo de aquisição/ 

contratação, sob a modalidade de licitação mais adequada; 

4) designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio; 

5) aprovar os Termos de Referência e os editais de licitação; 

6) decidir os recursos contra atos do pregoeiro e das comissões de licitações; 

7) nomear o fiscal de contrato e seu eventual substituto, observando a 

legislação em vigor; 

8) aplicar as penalidades administrativas aos licitantes e aos contratados, 

quando faltosos ou inadimplentes, na forma da legislação em vigor; 

9) apreciar e homologar os processos licitatórios da UG, adjudicando os seus 

respectivos objetos.” 
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5.10 FLUXOGRAMAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

 No intuito de facilitar o entendimento de como funciona esse processo 

licitatório proposto e para possibilitar a visualização gráfica das atribuições de cada 

agente envolvido, foi proposta a inclusão de três fluxogramas no RAE, na forma de 

anexos. 

 Segue abaixo um resumo da finalidade de cada fluxograma. 

 

 a. Da fase interna do processo licitatório (Apêndice B): 

 A fase interna de um processo de licitação compreende todas as etapas antes 

da publicação do edital. Esse fluxograma tem a finalidade de mostrar todas as 

etapas dessa fase, desde a elaboração da requisição pela seção demandante. 

Importante verificar a existência do Estudo Técnico Preliminar e a Análise de Risco, 

os quais devem ser apresentados ao Ordenador de Despesas para subsidiá-lo na 

decisão de prosseguir ou não com a licitação, antes mesmo da elaboração do Termo 

de Referência. 

 

 b. Da fase externa do processo licitatório (Apêndice C): 

 A fase externa inicia com a divulgação do edital e encerra com a nomeação 

do(s) Fiscal(is) de Contrato. Nesse fluxograma verifica-se como a SALC deve ser 

apoiada tecnicamente pelas Seção Demandante e Área Técnica para responder as 

impugnações e analisar as propostas dos licitantes e os recursos que porventura 

sejam apresentados. 

 

 c. Da elaboração do Termo de Referência (Apêndice D): 

 Um Termo de Referência bem elaborado é essencial para o sucesso de 

qualquer processo licitatório. O Apêndice D detalha cada ação a ser executada para 

a elaboração de um bom Termo de Referência, desde a definição clara do objeto, 

até os critérios para a seleção do fornecedor e para a execução do contrato. 

 

5.11 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

 Também foi proposto que sejam incluídos no RAE, na forma de anexos, 

modelos  de  documentos  que  auxiliem  o  Fiscal  de  Contrato  na  execução  de suas  
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atribuições. 

 A seguir, um resumo das finalidades desses documentos. 

 

 a. Modelo de Planilha-Resumo de Contratos (Apêndice E): 

 Documento a ser preenchido pelo Fiscal de Contrato no início da execução 

dos serviços continuados com mão-de-obra. Nesse documento devem conter as 

informações para a devida fiscalização, conforme preconizado no Anexo IV, da IN nº 

02/2008. 

 

 b. Modelo de Planilha Mensal de Contrato (Apêndice F): 

 Esse documento auxilia o Fiscal de Contrato na verificação periódica da 

execução adequada dos serviços contratados. 

 

 c. Modelo de controle de frequência de terceirizado (Apêndice H): 

 Esse documento é mais uma ferramenta para auxiliar o Fiscal de Contrato na 

verificação do cumprimento do Edital. Ressalta-se que essa verificação não substitui  

a folha de ponto que a contratada deve fornecer mensalmente. 

 

 d. Modelo de check-list para ateste da Nota Fiscal (Apêndice H): 

 Esse documento visa garantir que o Fiscal de Contrato tomou posse de 

documentos e informações necessários para atender o disposto no item 2, do Anexo 

IV, da IN nº 02/2008, antes de atestar a Nota Fiscal e encaminhá-la para o 

pagamento. 

 

5.12 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 Este estudo foi limitado aos processos de aquisições de bens, contratações 

de serviços e as fiscalizações contratuais decorrentes. Porém, o RAE regulamenta 

outras atividades administrativas, tais como: escrituração patrimonial, distribuição às 

frações da OM e descarga, recolhimento e alienação de material. 

 Sugere-se um estudo para atualizar essas atividades diante da legislação em 

vigor, além de compatibilizá-las com os sistemas informatizados existentes no 

Exército, como por exemplo o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 

 

QUESTIONÁRIO 
 
Este questionário visa coletar experiências profissionais e opiniões de Oficiais do 
Sv Intendência para propor uma revisão/atualização do RAE nos processos de 
aquisição e licitação de bens e serviços. 
 
1) Qual o posto do Sr? 

(   ) Cel 
(   ) Ten Cel 
(   ) Maj 
(   ) Cap 
(   ) 1 Ten 
(   ) 2 Ten 
(   ) Asp Of 
 

2) Quais dessas funções o Sr Já desempenhou? (múltipla escolha) 
(   ) Cmt Base Adm ou Ch Div Adm 
(   ) Fiscal Administrativo 
(   ) Enc Set Financeiro (tesoureiro) 
(   ) Enc Set Material (almoxarife) 
(   ) Enc Set Aprovisionamento (aprovisionador) 
(   ) Enc Conf dos Registros de Gestão 
(   ) Ch Seç Licitações (SALC) 
(   ) Pregoeiro 
 

3) Quantas OM's o Sr já serviu? 
(   ) 1 
(   ) 2 
(   ) 3 ou mais 
 

4) O Sr já teve que readequar seus conhecimentos adquiridos em função de OM's 
diferentes adotarem processos administrativos particulares? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
5) Em caso positivo, a falta de uma maior padronização processual prejudica a 
administração? 

Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 
 

6) Na OM que o Sr serve, quem elabora e despacha o pedido de aquisição de 
material a ser licitado? 

(   ) Seção demandante 
(   ) Almoxarife 
(   ) Outros 

 
7) Na OM que o Sr serve, pra quem é despachado o pedido de aquisição de 
material? 
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(   ) Para o Fisc Adm e ele quem despacha com o OD para iniciar a licitação 
(   ) Para o OD, mas com o visto e aprovação do Fisc Adm 
(   ) Para o OD. O Fisc Adm nem toma conhecimento 
(   ) Outros 

 
8) Na OM que o Sr serve, quem elabora o Termo de Referência? 

(   ) Seção demandante 
(   ) Almoxarife 
(   ) Chefe da SALC 
(   ) Outros 
 

9) Na OM que o Sr serve, quem faz a pesquisa de preço que comporá o processo 
licitatório? 

(   ) Seção demandante 
(   ) Almoxarife 
(   ) Membros da SALC 
(   ) Comissão designada para este fim 
(   ) Outros 
 

10) Na OM que o Sr serve, quem atesta o recebimento do material ou serviço? 
(   ) Quem efetivamente recebeu o bem ou serviço 
(   ) Somente o almoxarifado 
(   ) Quem efetivamente recebeu, mas o almoxarife também assina o verso 
da Nota Fiscal 
(   ) Outros 
 

11) O Sr acha que o RAE está defasado em relação a outras normas e leis 
federais? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sei 

 
12) As funções abaixo não existem no RAE. Quais delas o Sr acredita que a não 
regulamentação de suas atribuições traz prejuízo à Administração? (múltipla 
escolha) 

(   ) Cmt da Base Adm ou Ch da Divisão Adm 
(   ) Enc Conf dos Registros de Gestão 
(   ) Chefe da Seção de Licitações 
(   ) Pregoeiro 
(   ) Fiscal de Contrato 
(   ) Agente suprido 
(   ) Nenhuma nova função precisa ser regulamentada pelo RAE 
(   ) Outros  

 
13) Na opinião do Sr, quais pontos poderiam ser revistos/atualizados no RAE? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
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APÊNDICE B – FLUXOGRAMA DA FASE INTERNA DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
Observações: 
1. A Equipe de Planejamento da Contratação deve ser composta por militares das Seç Demandante, SALC e Área Técnica correspondente, se houver. 
2. O Estudo Técnico Preliminar é um documento no qual devem constar: a definição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução para a 
Requisição; a avaliação das diferentes soluções existentes no mercado; os orçamentos que atendam à Requisição e; a justificativa para a escolha da solução mais 
viável. 
3. A Análise de Risco é um documento que deve identificar os principais riscos que podem comprometer: o processo licitatório, a gestão contratual e a eficácia da 
solução à Requisição. Uma vez identificados os riscos, esse documento deve propor as ações para evitá-los e/ou saná-los. 
4. No caso da OM não possuir autonomia administrativa, o fluxo será o mesmo, observando tão somente os canais de comunicação entre a OM 
demandante/subordinada e a Unidade Gestora responsável. 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA DA FASE EXTERNA DO PROCESSO LICITATÓRIO 
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APÊNDICE D – FLUXOGRAMA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Observações: 
1. Definição do objeto: deve ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que limitem ou 
frustrem a competição ou o fornecimento. 
2. Definição dos requisitos: podendo ser auxiliado por militar da Área Técnica, a Seç Demandante 
deve especificar quais os requisitos de negócio para atender a Requisição, se há necessidade de 
treinamento, quais normas e leis a solução deve obedecer, se há necessidade de manutenções e 
quais prazos devem ser observados. 
3. Definir as responsabilidades: da contratante (nomear Gestor e Fiscais de Contrato, encaminhar as 
demandas, aplicar as sanções administrativas, pagar à contratada dentro dos prazos); da contratada 
(indicar preposto; atender prontamente as demandas, reparar quaisquer danos causados, manter as 
condições da habilitação, ceder direitos de propriedade intelectual e autorais); do gerenciador da Ata 
(conduzir eventuais negociações, aplicar as penalidades, autorizar ou não a adesão à Ata, definir 
mecanismos de comunicação com os órgãos participantes, definir mecanismos de controle de 
fornecimento da Ata). 
4. O Modelo de Execução e Gestão refere-se ao Contrato a ser firmado. As obrigações, prazos, 
estimativas e formas a serem definidas podem ser consolidadas nas definições de responsabilidades. 
5. Adequação orçamentária deve estimar o impacto no orçamento da UG e indicar a fonte de recurso. 
6. O cronograma físico-financeiro deve detalhar as etapas ou fases da solução e a previsão de 
desembolso para cada uma delas. 
7. O regime de execução do contrato deve estar de acordo com o inciso VIII do Art 6º da Lei 8.666, de 
1993. 
8. Os critérios para seleção dos fornecedores (julgamento das propostas) devem ser técnicos, de uso 
corrente no mercado e vedar a indicação de entidade certificadora (exceto se previsto em lei). 
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APÊNDICE E – MODELO DE PLANILHA-RESUMO DE CONTRATOS 

 

PLANILHA-RESUMO DO CONTRATO 

Contrato nº:  Vigência:  Valor:  

Contratante:  

Contratada:  

Objeto:  

Informações do Funcionário da Contratada 

Nome completo:  

CPF:  Função:  

Horário de trabalho:  Dias da semana:  

Convenção Coletiva:  Data-base:  

Remuneração % Valor (R$) 

Salário   

Adicional noturno   

Adicional Periculosidade   

Adicional Insalubridade   

Outros: _______________   

Benefícios trabalhistas e previdenciários   

Transporte   

Auxílio Refeição   

Auxílio Creche   

Assistência Médica   

Seguro de Vida   

Gratificações   

Outros: _______________   

Outros 

Evento Período Valor 

Férias   

Licença   

 

 

______________________ 

[NOME] – [Posto] 

Fiscal de Contrato 
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APÊNDICE F – MODELO DE PLANILHA MENSAL DE CONTRATO 

 

PLANILHA-MENSAL DO CONTRATO 

Contrato nº:  Vigência:  Valor:  

Contratante:  

Contratada:  

Objeto:  

Informações do Funcionário da Contratada 

Nome completo:  

CPF:  Função:  

Mês:  Dias efetivos:  

Faltas:  Houve cobertura?  

Ocorrências 

Evento Período Observação 

Férias   

Licença   

Outros: _________________   

 

 

[Local e data]. 

 

______________________ 

[NOME] – [Posto] 

Fiscal de Contrato 
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APÊNDICE G – MODELO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE TERCEIRIZADO 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

Contrato nº:  Vigência:  Período:   
Contratada:   

Dia Entrada Saída Entrada Saída Ocorrência 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

 

[Local e data]. 

______________________ 

[NOME] – [Posto] 

Fiscal de Contrato 

Observação: Este controle, feito por amostragem, não substitui a folha de ponto, que deverá ser 
fornecida pela empresa. 
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APÊNDICE H – MODELO DE CHECK-LIST PARA ATESTE DE NOTA FISCAL 

 

CHECK-LIST PARA ATESTE DE NOTA FISCAL 

Contrato nº:   Objeto:   

Contratada:   Período:   

Item Sim Não 

Contrato ainda vigente durante a execução do serviço.   

Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal.   

O CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho.   

Período de prestação de serviços está correto (mês anterior ao da fatura).   

Data emissão da Nota Fiscal correta (mês corrente).   

Caso haja descobertura de posto, se houve o desconto respectivo na Nota Fiscal.   

Relatório de serviços terceirizados ou prestado devidamente preenchido e assinado.   

A contratada forneceu toda documentação obrigatória da mão-de-obra diretamente envolvida:   

a) comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílios dos empregados.   

b) a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura).   

c) a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço:    

1. Quando ocorrer Impostos sobre Serviços (ISS), verificar se a alíquota corresponde à 
alíquota da região onde foi executado o serviço. 

  

d) comprovantes dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:   

1. cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);   

2. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou 
comprovante de pagamento; 

  

3. cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);   

4. cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).   

e) Comprovante dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:   

1. cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);   

2. cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;   

3. cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou comprovante 
de pagamento; 

  

4. cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);   

5. cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).   

A data do atesto está em conformidade com o mês da emissão da Nota Fiscal.   

 

[Local e data]. 

______________________ 

[NOME] – [Posto] 

Fiscal de Contrato 


