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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender a dinâmica das compras públicas realizadas no 
âmbito do Exército Brasileiro (EB), por meio de suas OM com autonomia administrativa, 
verificando se a regulamentação que trata da matéria no âmbito da Força ainda encontra 
sustentação no domínio normativo nacional, bem como nas lides diárias das Seções de 
Aquisições, Licitações e Contratos (SALC). O objetivo, dessa forma, é analisar o suposto 
vácuo regulamentar sob a perspectiva da eficiência administrativa, avaliando se há nexo 
causal com impropriedades e irregularidades administrativas, propondo, em seguida, um 
marco normativo para corrigir esse óbice. Para cumprir esse desígnio, o estudo foi 
desenvolvido por meio de uma extensa pesquisa bibliográfica, que permeou as áreas 
legislativa, doutrinária e jurisprudencial relacionadas às aquisições governamentais, 
colacionando os conceitos e entendimentos mais atuais sobre os assuntos, além das 
boas práticas implementadas por outros órgãos. Ainda no que tange aos instrumentos, 
foi realizado um questionário aplicado aos chefes de SALC de todas o território nacional 
e, por fim, entrevistas estruturadas com militares especialistas no assunto, além da oitiva 
de Advogado da União e Auditor Federal do Controle Externo. Os resultados levantados 
imprimiram um diagnóstico geral das SALC e, consequentemente, das compras públicas 
realizadas pelo EB, assim como suscitaram a falta ou desatualização regulamentar como 
um impasse a eficaz gestão orçamentária. Como conclusão, o trabalho propõe linhas 
gerais de um marco normativo de uma SALC, assentado na oficialização de seus 
quadros, suas funções e na padronização de procedimentos relacionados a todas as 
etapas da compra, especialmente ao planejamento, à formalização da demanda, às fases 
interna e externa da licitação, à execução e ao controle.  
 

Palavras-chave: Compras públicas. Licitações e contratos. Gestão orçamentária. Marco 
normativo.



 
ABSTRACT 

 

 

 

This research seeks to understand the dynamics of public acquisition made in the 
Brazilian Army, through its OM with administrative autonomy, verifying if the regulation 
that deals with the matter within the Force still finds support in the national legislation, as 
well as in the daily activies of the Acquisition Departments. The objective, therefore, is to 
analyze the supposed regulatory vacuum from the perspective of administrative efficiency, 
checking if there is a link with administrative improprieties and irregularities, and then 
proposing a regulation to correct this problem. To fulfill this purpose, the study was 
developed through an extensive bibliographic research, which permeated the legislative, 
doctrinal and jurisprudential areas related to government procurement, collating the most 
current concepts and understandings about the subject, as well as the good practices 
implemented by other agencies. Still about the instruments, a questionnaire was 
administered to Acquisition Departments chiefs from all Military Regions and, finally, 
interviews with military experts, Union lawyers and members of external control. The 
results brought a general diagnosis of Acquisitions Departments and, consequently, of 
public purchases made by the Army, as well as raised the lack or outdated regulation as 
an impasse to effective public budget management. In conclusion, the paper proposes 
guidelines for an Acquisition Department regulatory framework, based on the 
formalization of its structures, functions and standardization of procedures related to all 
stages of purchase, especially the planning, the formalization of demand, the internal and 
external phases of the bidding, execution and control. 
 
Palavras-chave: Public procurement. Bids and contracts. Budget management. 
Regulations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 ANTECENDENTES DO PROBLEMA 

 

É de conhecimento geral que as obras, aquisições e contratações de serviços 

pela Administração Pública devem ser precedidas da realização de um processo 

licitatório. É a regra da licitação, estampada no art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal de 1988: 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988) 

 

Nesta perspectiva, o Exército Brasileiro (EB), órgão da administração pública 

direta, é dado cumprir a regra geral de licitar, operando em sua atividade-meio a 

execução de certames licitatórios com o objetivo de bem cumprir suas destinações 

constitucionais. 

É de se crer que a atividade de licitar e suas correlacionadas, reunidas sob o 

mote da gestão orçamentária, estejam regiamente reguladas no âmbito castrense, 

considerando a vultosa monta despendida do orçamento em suas atividades de 

custeio e de investimento, cravadas em R$ 4,42 bilhões, somente no ano de 2018, 

segundo dados do Portal da Transparência. Porém não é o que se observa 

atualmente: as licitações e contratos das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro 

ainda são amparadas por um manual de 1995 – com a matéria hoje modificada desde 

a própria lei de licitações até as questões procedimentais – e algumas portarias 

esparsas regulando aqui e ali a questão documental.  

Desse modo, supõe-se que a regulação de uma seção específica para 

aquisições, licitações e contratos deve ser encarada como necessidade premente, 

considerando o pesado dispêndio nacional em suas Forças Armadas, o que se 

imagina bem aplicado, e, ainda, a evitar responsabilização de agentes públicos face 

aos controles internos e externos, não desconsiderando, da mesma forma, o controle 

social e jurídico a que estão sujeitos. 

Esse óbice vem gerando reflexos inclusive em decisões recentes do Tribunal de 
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Contas da União (TCU), como a que se verifica do trecho abaixo: 
 

9.5 recomendar ao [omissis1], no que tange à melhoria dos controles internos; 
ao estabelecimento de procedimentos para o atendimento das 
recomendações e determinações dos órgãos de controle; à capacitação e à 
recomposição do quadro de servidores; ao aprimoramento da rotina de 
gestão de licitações, convênios e contratos; à adaptação da quantidade de 
celebração de convênios à capacidade operacional da Entidade, [...] 
(BRASIL, 2013) 

 

Nessa perspectiva, cumpre aprofundar o estudo sobre a necessidade de 

atualização regulatória das Seções de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) no 

âmbito do Exército Brasileiro, emergindo questões de estudo que abarcam as lacunas 

entre o “quem-faz-o-quê” quanto as compras públicas, bem como a identificação de 

um padrão normativo para a execução dessa atividade.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

 Baseado nos antecedentes mencionados, surge o seguinte problema: qual é a 

influência da regulamentação de uma Seção de Aquisições, Licitações e Contratos na 

gestão orçamentária de uma UG? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral da presente pesquisa é analisar os processos de compras 

públicas realizados pelas SALC das UG do Exército Brasileiro e propor um marco 

normativo. 

Para delinear o desenvolvimento deste trabalho, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos:  

a) apresentar a legislação referente às compras públicas, com enfoque no 

estudo do procedimento licitatório; 

b) examinar a dinâmica das aquisições realizadas no âmbito de uma UG do 

Exército Brasileiro; 

c) comparar as regulamentações de compras de outros órgãos públicos com 

                                                
 
 
1 Suprimido 
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as do Exército Brasileiro;  

d) avaliar as consequências da regulamentação atual nos processos de compra 

do Exército Brasileiro e nas decisões do Tribunal de Contas da União; 

e) propor uma normatização básica para a regulação e oficialização de uma 

SALC no âmbito do Exército Brasileiro. 

 

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

No intuito de elucidar o problema formulado, algumas questões de estudo 

deverão ser enfrentadas:  

a) Como está regulado o processo de compra pública? 

b) Como ocorrem, atualmente, os processos de compras das UG do Exército 

Brasileiro? 

c) Como ocorrem os processos de compras de outros órgãos públicos? 

d) Quais são os reflexos da regulamentação atual das compras públicas no 

Exército Brasileiro na experiência administrativa e nas decisões do TCU? 

e) Como deve ser a regulamentação das atividades de uma SALC para tornar 

mais eficiente a gestão orçamentária de uma UG? 

 
1.5 JUSTIFICATIVAS 

 
O Exército é responsável por um vultoso quinhão do Erário nacional destinado 

à sua atividade. Infere-se que a gestão dos valores recebidos ainda é executada com 

algumas incorreções, com parca regulamentação específica para a sua atuação. 

Recorrentemente, os recursos públicos alocados para a Força vêm 

relativamente diminuindo, o que exige uma obrigatória racionalização de gastos, 

visando a impedir compras desnecessárias ou a não utilização dos estipêndios 

destinados. Alie-se a isso o fato de muitas vezes as Forças Armadas atuarem para 

executarem ações subsidiárias, com recursos inopinados e prazo exíguo para a sua 

execução. 

É necessário, ainda, suscitar que o administrador público – aqui incluído todos 

os integrantes do Exército – trabalha com a legalidade, ou seja, necessita de um vetor 

legal que lhe ordene e balize suas atribuições, de forma a bloquear a dubiedade em 

matéria tão cara ao povo, que são os recursos advindos dos administrados. 
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O Tribunal de Contas da União e a própria Justiça Federal vêm autuando 

gestores públicos militares sobre erros administrativos que rifam princípios básicos, 

quer da própria Administração Pública, quer próprios das licitações.  

 Insta questionar se tais burlas à legislação são oriundas da falta de capacitação 

do agente para aquela atividade ou da ausência regulatória específica sobre o 

assunto.  

Cabe registrar que a Administração Militar não negligenciou totalmente quanto 

à regulação do temário de licitações e contratos. Acontece que a analogia de certos 

conceitos de regulamentos e portarias do Exército Brasileiro sobre o tema, face aos 

ditames da Lei nº 8.666/93 e outras correlacionadas, por vezes, revelam, 

desatualização ou aspectos que podem conduzir até mesmo a uma ilegalidade. 

Ressalte-se que a própria SALC, seção específica afeta à gestão orçamentária, 

sequer está oficializada nos quadros de cargos previstos das OM.  
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2 METODOLOGIA 
 

Para cumprir os objetivos específicos delineados, a pesquisa buscou, 

inicialmente, verificar a situação de como a questionada ausência normativa de uma 

SALC poderia relacionar-se em causa e efeito com as impropriedades e 

irregularidades administrativas nas aquisições feitas pelas OM. 

 Nesse enfrentamento, o tratamento dado aos resultados pôde dar uma medida 

de como a oficialização de efetivo e responsabilidades de uma SALC incrementaria a 

eficiência na gestão dos recursos públicos, fazendo cumprir um dos princípios próprios 

da administração pública. 

 Igualmente, com apoio na doutrina, na jurisprudência e no direito comparado, 

foram suscitadas as balizas mínimas de regulação para as atividades administrativas 

militares nas aquisições, licitações e contratos. 

 
2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O objeto formal de estudo da presente pesquisa consistiu na apreciação da 

legislação atinente às licitações e contratos afetos à dinâmica da atividade de 

compras públicas no âmbito do Exército Brasileiro, por meio de suas SALC, 

avaliando a consonância do regramento militar vigente com a interdependência na 

execução da gestão orçamentária no âmbito das suas OM com autonomia 

administrativa. 

O contexto fático já foi abordado em outra oportunidade, mas é necessário 

esclarecer que o Exército carece de um regulamento atualizado específico para 

uma seção responsável para realizar as suas compras, o que poderia dar maior 

legalidade e segurança jurídica aos atos praticados nessa área, bem como 

incrementar a eficiência administrativa da OM. 

A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2019, sendo executada em âmbito 

nacional, com Organizações Militares que tenham autonomia administrativa de 

todos as Regiões Militares. 
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2.1.1 Variáveis 
 
Variável independente: regulamentação das atividades das SALC no âmbito 

do Exército Brasileiro 

Dimensões: pessoal e legalidade 

Definição: Considerando o estudo sobre a situação regulamentar das 

compras públicas no âmbito castrense, o nível de percepção e conformidade de 

atuação de uma SALC seria a régua a mensurar a eficiência administrativa de uma 

OM, dessa forma, a regulamentação seria a variável independente.  A sua medição 

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

Organizações Militares de diversas guarnições do Exército Brasileiro que possuem 

autonomia administrativa, além da própria Revisão da Literatura e de entrevistas 

estruturadas. 

 

QUADRO 01 - Definição da variável independente  
Fonte: O autor 

Variável dependente: gestão orçamentária da UG 

Dimensões:  padronização de procedimentos, planejamento de compras e 

produtividade 

Variável 
Independente Dimensão Indicadores Forma de Medição 

Regulamentação 
das atividades 
das SALC no 

âmbito do 
Exército 
Brasileiro 

Pessoal 

Capacitação 

Revisão da 
literatura 

 
Questionário 
dirigido aos 
Chefes de 

SALC de UG 
de todas as 

RM 
 

Entrevista 
estruturada 

Situação de QCP 

Legalidade  

Conhecimento da legislação 

Regulamentação vigente  

Segurança na execução dos 
procedimentos 
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Definição: O Exército, por ser um órgão da Administração Pública Direta, 

realiza a gestão orçamentária ao executar a descentralização de recursos (créditos) 

para as OM custearem a aquisição de materiais, contratação de serviços e realização 

de obras para manter suas atividades constitucionais. Entende-se que a gestão 

orçamentária é exercida de forma subordinada ao regramento vigente, daí ser 

considerada a variável dependente. As dimensões da padronização de 

procedimentos, do planejamento de compras e da produtividade não abarcam o 

apanágio da prática licitatória, porém já delimita importantes aspectos que podem 

precisar um diagnóstico atual da situação das aquisições públicas na administração 

militar. 
 

QUADRO 02 - Definição da variável dependente  
Fonte: O autor 
 
 
 
 
 
 

Variável 
Dependente Dimensão Indicadores Forma de Medição 

Gestão 
Orçamentária 
realizada pela 

SALC 
 

Padronização de 
procedimentos 

Padronização da fase interna da 
licitação  

Revisão da 
literatura 

 
Questionário 
dirigido aos 
Chefes de 

SALC de UG 
de todas as 

RM 
 

Entrevista 
estruturada  

Padronização da fase externa da 
licitação 

Padronização na gestão dos 
contratos administrativos 

Planejamento 
 

Planejamento de compras feito 
baseado em Contrato de 

Objetivos/Estudo de necessidades 
da OM 

Perda de recursos ou aquisições 
desnecessárias 

Produtividade  

Ganho de eficiência decorrente de 
uma regulamentação 
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2.1.2. Delimitação do estudo 
 

 A prática das atividades referentes à aquisições, licitações e contratos é 

inerente a atividade administrativa militar, com fulcro na obtenção de materiais e 

serviços necessários a abastecer suas demandas, por isso tratar-se de uma atividade 

rotineira para as UG do Exército Brasileiro.   

 Nesse tocante, o antigo Ministério do Exército, tão logo entrara em vigor a Lei 

nº 8.666/93, normatizou as compras públicas nos seus domínios. Ocorre que a 

legislação concernente às atividades de aquisições públicas, em especial a referente 

às licitações e contratos, é perenemente modificada, e as regulações castrenses não 

acompanharam as suas evoluções. 

 Sendo assim, o estudo consistiu no diagnóstico atual das seções encarregadas 

das aquisições na OM quanto à percepção dessa desatualização regulamentar e sua 

pretensa relação de causa e efeito à ineficiência administrativa, ou quiçá exposição a 

impropriedades e irregularidades administrativas, tendo como marco temporal o ano 

corrente de 2019. 

 
2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população da pesquisa foi definida pelas Organizações Militares do Exército 

que possuem autonomia administrativa, isto é, as Unidades Gestoras, que possuem 

capacidade de realizar compras públicas.  

Segundo a Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), há 402 (quatrocentos e 

duas) unidades com autonomia administrativa atualmente (atualizado em 1º de março 

de 2019), sendo, portanto, a população cujo universo atende ao pressuposto da 

pesquisa: tratar com os responsáveis pelas aquisições, licitações e contratos dessas 

402 UG do Exército Brasileiro. 

A amostra, por seu turno, delimitou-se aos militares responsáveis pelas 

compras públicas da OM, o que se entende serem os chefes de SALC, que 

responderam ao questionário distribuído por formulário digital, atendendo a todas as 

Regiões Militares, por ser a divisão contemplada pela DGO, no espaço amostral 

mínimo de 59 UG. 

O tamanho da amostra obedeceu aos parâmetros de um nível de confiança de 

90%, com uma margem de erro de 10%. O nível de confiança reduzido e a margem 
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de erro aumentada refletem a dificuldade da pesquisa em formulário eletrônico, o qual, 

por ser aberto a todos, pode ser respondido por militares não previstos e, ainda, em 

função da SALC não ser uma seção oficializada, não obrigatoriamente as 402 UG 

podem possuir essa seção específica de compras. 

Dessa forma, o espaço amostral ficou assim distribuído: 

 

Região Militar Quantidade de UG Quantidade mínima de 
respostas 

1ª RM 66 10 
2ª RM 31 5 
3ª RM 74 11 
4ª RM 16 2 
5ª RM 36 5 
6ª RM 11 2 
7ª RM 34 5 
8ª RM 20 3 
9ª RM 28 4 
10ª RM 18 3 
11ª RM 36 5 
12ª RM 32 5 
Total 402 60 

QUADRO 03 – Categorização da amostra 
Fonte: O autor 

 

 Na tabela acima, o critério para a distribuição foi 15% das UG de cada Região 

Militar, posto que a razão de 60 para 402 resulte em 14,92%, arredondou-se para os 

15% para atingir a amostra desejada. Ao se buscar os 15% de cada RM, caso o 

décimo de cada parcela seja igual ou superior a 0,5, será utilizado o inteiro superior. 

No caso do décimo ser inferior, será utilizado apenas o número inteiro. 

  

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi escorada em amplo levantamento das leis e outras normas 

atinentes às compras públicas; além de coleta bibliográfica com os autores de 

referência na matéria e decisões do TCU, os quais dão amplitude ao conhecimento 

doutrinário e jurisprudencial, respectivamente. 

Em um outro momento, a regulamentação de outras forças e de outro país 

foram analisadas e comparadas às do Exército Brasileiro. 

Por fim, as respostas aos questionários e entrevistas realizadas permitiram um 

arguto diagnóstico da situação das compras públicas no país e no ambiente militar 
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terrestre, o que auxiliará na discussão dos resultados às questões de estudo 

suscitadas. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 

A revisão literária aqui proposta permeou três grandes arcabouços de consultas, 

realizada sob vultosa pesquisa bibliográfica. Inicialmente, foi colacionada a legislação 

pátria sobre compras públicas, além da apreciação da doutrina sobre o assunto. De 

outra banda, trouxe-se à tona o que o Exército já regulou sobre a matéria. Por fim, e 

buscando o escopo de propor soluções à Administração Militar, foram citados os 

ensinamentos da doutrina, quer de Direito Administrativo, quer da área específica do 

temário em estudo, não olvidando os colóquios práticos, além do estudo comparado 

com o sistema de compras de outras forças singulares, de outros órgãos e de outras 

nações.  

De largada, na apreciação legislativa das compras públicas, sobrelevaram-se a 

Constituição Federal e as leis que regulam a matéria licitatória, com ênfase na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulam 

as licitações e contratos administrativos e a modalidade pregão, respectivamente. 

Como a lei positivada não supre totalmente as demandas práticas, o estudo da 

doutrina foi requerido para complementar o perfeito entendimento do assunto. A 

apreciação bibliográfica foi guiada pela melhor teoria do Direito Administrativo e, 

especificamente, dos expertos em licitações e contratos, matéria aqui erguida como o 

marco legal das compras públicas. 

Em um segundo momento, o estudo deteve-se à análise das compras públicas 

no âmbito castrense. As aquisições são abordadas, primordialmente, no Regulamento 

de Administração do Exército (RAE), nas Instruções Gerais para a Realização de 

Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02) e na Portaria nº 001-SEF, 

de 27 de janeiro de 2014, além de outras normas correlacionadas.  

Nessa abordagem, a coleta jurisprudencial utilizou-se de ferramenta própria do 

sítio do TCU, o qual prioriza o levantamento por matérias. Da posse das demandas 

dessa pesquisa, bastou delimitar o universo para o Comando do Exército para 

encontrar os julgados que atestem irregularidades administrativas.  

Por fim, a pesquisa adensou o estudo na análise comparativa das compras 

públicas em outros órgãos. Estudos sobre o regulamento de administração da Força 
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Aérea foi examinado, com o fito de verificar o que rege as aquisições governamentais 

daquela força. O normativo da Marinha do Brasil, conquanto recentemente atualizado, 

induz a uma realidade totalmente diferente do Exército, o que foi excluído da presente 

pesquisa. 

Ainda neste estribo, as boas práticas nas contratações públicas foram 

levantadas, com os exemplos de órgãos da administração pública nos diversos níveis 

governamentais da Federação. Da mesma forma, como se defende a regulamentação 

da SALC no Exército, buscou-se estudar o poder regulamentar do Estado, capturando 

na doutrina nacional as melhores lições sobre essa servidão.  

 
2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 
 Por ser matéria de fulgor normativo e cíclica atualização, foi implementado um 

levantamento de todas as informações empíricas, doutrinárias e legislativas que 

perfazem a matéria até a coleta de dados. O próprio planejamento da pesquisa 

requereu reflexão perene para a escolha da estratégia para a obtenção das 

informações.  

 Os critérios de inclusão e exclusão foram, basicamente, impostos pelo critério 

cronológico. Tirante o estudo histórico das compras públicas, o qual por esforço 

acadêmico requer a assimilação, o restante dos dados abordados é atual, tanto no 

âmbito normativo, quanto no estudo prático. 

 Quanto a abordagem, o método adotado na pesquisa foi o indutivo, pois se 

partiu de dados particulares, minimamente constatáveis, para chegar a uma verdade 

geral ou universal. 

 No tocante à tipologia das pesquisas científicas, o presente trabalho resumiu-

se aos seguintes aspectos: 

 
Classificação Modalidade 

Quanto à natureza Aplicada 
Quanto à abordagem Quali-quantitativa 

Quanto ao objetivo geral Exploratória 
Quanto aos procedimentos técnicos Bibliográfica e Levantamento 

QUADRO 04 – Delineamento da pesquisa  
Fonte: O autor  
  

 A natureza aplicada à pesquisa se perfaz na busca pela solução de demandas 

internas das compras públicas realizadas pelo Exército Brasileiro. Diante disso, a 
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abordagem quali-quantitativa é palmilhada ao levantar o conhecimento empírico e 

experiências profissionais dos agentes que militam na área de gestão orçamentária, 

bem como na análise quantitativa dos questionários dirigidos aos chefes de SALC das 

UG do Exército. 

 A pesquisa é exploratória pois envolve levantamento bibliográfico e entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Já a sua 

procedimentalização foi escorada ora na bibliografia disponibilizada sobre o assunto, 

na legislação atinente ou na doutrina especializada, ora em levantamentos, por meio 

de questionários e entrevistas estruturadas. 

    

2.3.3 Instrumentos 
 

Os instrumentos utilizados na presente pesquisa foram o questionário e a 

entrevista estruturada. Buscou-se enviar um questionário aos chefes de SALC de 

todas as OM, que compõem a amostra supradita, aferida nas suas respostas 

enviadas, respeitando o mínimo pré-definido por Região Militar. Os pré-testes foram 

realizados com o intuito de verificar possíveis vícios na sua origem. 

A escolha do questionário ocorreu por suas vantagens, como abranger uma 

área geográfica mais ampla, atingir um maior número de militares simultaneamente, 

flexibilidade para a interação do participante e, principalmente, economia de meios.  

Tal questionário, aplicado em 2019, foi montado com perguntas mistas, em 

que, na sua parte fechada, buscou-se entabular um diagnóstico mais geral do nível de 

percepção dos agentes sobre a atividade das compras públicas e suas respectivas 

realidades, atingindo as variáveis independente e dependente. Além disso, visando 

subsidiar a melhoria nos procedimentos, a pergunta aberta perquiriu as opiniões e 

melhores práticas para a melhora das compras realizadas no âmbito da Força. 

As entrevistas estruturadas foram realizadas com o intuito de trazer à lume a 

experiência prática de militares que laboram na gestão orçamentária das OM e, ainda, 

com advogados da União e auditores do TCU que, aos seus modos, exercem 

atividades transversais a prática administrativa das UG, realizando pareceres jurídicos 

e o controle externo da Administração Pública.  
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2.3.4 Análise dos dados 
 

Os dados obtidos na revisão literária, no questionário e nas entrevistas 

subsidiaram um diagnóstico geral da situação da regulamentação de compras no 

âmbito de Exército Brasileiro.  

O tratamento estatístico dos dados na variável independente buscou 

representar graficamente o status quo das SALC e, em especial, a situação daqueles 

militares que exercem sua chefia. A análise da variável dependente foi feita mediante 

censo específico no mesmo questionário e, também, nas entrevistas, pelas quais a 

mensuração do ganho de eficiência de uma pretensa regulamentação poderia 

acrescer à administração castrense. Ademais, esses instrumentos também serviram 

para subsidiar uma regulação necessária para as aquisições, licitações e contratos.   

A interdependência entre as variáveis servirá de base para um objetivo ainda 

mais complexo: o estabelecimento de um protótipo de marco regulatório para as 

compras públicas.
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3 REVISÃO DA LITERATURA  
 

A presente secção busca apresentar o escólio legislativo e doutrinário acerca 

das licitações e contratos no âmbito nacional e, mais afeto ao objetivo da pesquisa, 

no âmbito da Administração Militar.  

As compras públicas, objetivo último dos certames licitatórios, serão 

esmiuçadas no plano federal, emergindo a legislação atinente ao seu arcabouço 

normativo, com o fito de apresentar os seus conceitos iniciais e construir uma sólida 

e coerente visão acerca da matéria. 

No segundo segmento, a temática das aquisições governamentais será 

enfrentada já no âmbito castrense, objetivando colacionar a regulamentação vigente 

e a atividade prática das aquisições realizadas no âmbito do Exército Brasileiro, 

contemplando, ainda, as decisões jurisprudenciais do TCU contrárias à Força na 

baliza a qual se perfila o estudo. 

Por fim, na terceira divisão, minudencia-se a regulamentação de outros órgãos 

sobre sua forma, para verificar suas melhores práticas, bem como buscar estudar o 

poder regulamentar do Estado, com seus benefícios e óbices ao proposto neste 

trabalho. 

 

3.1 COMPRAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

 Sobre o termo “compras públicas” é mister frisar a atual nomenclatura que o 

Governo Federal vem assumindo relacionado às vetustas “licitações públicas” ou 

mesmo “licitações e contratos”. Considerando agir sobre o gênero, dignificar espécies 

seria mais trabalhoso, porquanto, sob o lume jurídico, nem sempre as aquisições 

governamentais são realizadas por meio de licitação, como será visto adiante. 

 Por isso, o novo termo utilizado, “compras públicas”, abraça todo o sentido 

prático – no gênero – de aquisições para o custeio da máquina pública, em qualquer 

ente federativo. A nomenclatura, inclusive, deu azo à criação, em junho de 2018, da 

Rede Nacional de Compras Públicas, que busca integrar informações para o 

aperfeiçoamento, modernização e maior eficiência das compras públicas (RIBEIRO, 

2018).   

 Importa salientar que também é discutível o termo “compras” para esse 

desígnio, vez que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos define o termo como 
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“toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente” (BRASIL, 1993), o que, automaticamente, exclui, até por força legal, 

as outras formas de contratação do Poder Público, tais como as obras, os serviços e 

as alienações.  

 De toda sorte, por ser a terminologia empregada atualmente, entenda-se 

compras públicas como a ação governamental de adquirir bens ou serviços para a 

execução de suas atividades, nas quais o meio mais utilizado é a licitação. 

  

3.1.1 O ciclo da compra pública 
 
 A necessidade de comprar confunde-se com a própria atuação estatal. As 

políticas públicas se perfazem com o abastecimento de materiais e serviços que, 

colimados com o interesse público, atendem às funções várias do Estado. 

 Não só isso: o poder das compras governamentais ajuda a desenvolver 

economicamente regiões e setores da produção nacional, gerando uma forma mais 

eficaz que a simples transferência de renda de programas sociais, uma vez que 

fortalece empresas e seu fluxo de caixa, conseguindo estabilidade para sustentar seu 

crescimento. 

 Nessa esteira, Florencia Ferrer ilustra o poder de intrinsecabilidade, como 

meio, e desenvolvimento, como fim, que as compras públicas carreiam: 

 
As compras públicas são um dos processos mais transversais que existem 
no setor público, o que permite multiplicar seu poder transformador, quando 
são inovadas e otimizadas. Com um único esforço, reformula-se a coluna 
vertebral do estado, podendo espalhar com isso eficiência e eficácia. 
Trabalhar na melhoria de sua gestão é uma arma central para prevenir tanto 
os erros humanos quanto a corrupção. Implementar políticas de melhoria da 
qualidade do gasto público, identificando desperdícios que podem ser 
transformados em maior capacidade de investimento, é uma ferramenta cada 
dia mais fundamental (2015, p. XI). 

 

 Compreendida sua importância, o ato de comprar pelo governo é dividido em 

partes, as quais completam o ciclo da compra pública. “Partes”, “etapas” ou “divisões” 

do ciclo recebem variados nomes a depender do doutrinador. 

 Para Ferrer et al (2015, p. XII) a compra pública se divide no seguinte ciclo: 

especificação, aquisição, monitoramento e auferição, calhando em cada uma dessa 

etapa suas subdivisões, conforme a Figura 01 adiante: 
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FIGURA 01 – Ciclo das compras públicas, segundo Florencia Ferrer. 
Fonte: FERRER, 2015, p. XII 
 

 Já Eduardo Santana, por seu turno, acresce mais etapas ao ciclo suscitado por 

Ferrer. Pontua o autor, em velada crítica, que os manuais e tratados jurídicos versando 

sobre a matéria se resumem a estabelecer que as contratações públicas são meros 

procedimentos formais dissociados das partes que os integram. O autor, dessa forma, 

apresenta o seu ciclo das aquisições públicas, de acordo com a Figura 02 abaixo: 

 

 
FIGURA 02 – Ciclo das aquisições governamentais (versão amplificada), segundo Santana. 
Fonte: SANTANA, Jair Eduardo apud TERRA, 2018. 
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Mesclando as duas interpretações e cingindo o essencial ao presente trabalho, 

a pesquisa houve-se por bem dividir o ciclo das compras públicas em cinco etapas 

bem caracterizadas: demanda, planejamento, procedimento, execução e controle. 

 O estudo da demanda é atividade inerente a própria necessidade do Estado. 

Se há algo que ele careça para realizar sua missão, a demanda ali estará 

consubstanciada, ora baseada em histórico das necessidades, ora em pedido 

eventual, daquilo que se faz imprescindível naquele momento. 

 O planejamento é uma das fases mais importantes da aquisição 

governamental, senão a mais importante. Nessa fase, os tomadores de decisão 

sopesarão as variáveis adstritas as compras e estabelecerão a melhor linha de ação 

para atender a demanda da servidão administrativa.  

Deve-se ter em mente que o planejamento é necessário para a fase anterior, 

na consolidação da demanda, bem como na estratégia da aquisição a ser realizada, 

visto que, obedecendo aos requisitos legais, mais de uma modalidade de licitação 

poderá ser levantada no procedimento. Tais decisões refletirão nas etapas 

subsequentes. 

Tridapalli et al. obtempera e esclarece que a grande maioria de unidades de 

governo não está utilizando técnicas adequadas no planejamento de necessidades de 

materiais e serviços alinhados com o seu plano estratégico, desenvolvimento de 

fornecedores, processo virtual, gestão de estoques, gestão estratégica, gestão de 

custos relevantes e outros dados importantes, dentro de uma visão integradora, tanto 

interna como externa, para minimizar custos operacionais das transações, alcance de 

metas de redução dos gastos, melhoria da capacidade de investimento e maximização 

dos serviços essenciais para a população, prejudicando estruturalmente as aquisições 

governamentais no âmbito federal (2018, p. 402). 

 Tamanha é a importância da fase de planejamento que o Governo Federal 

lançou, em abril de 2018, o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações (SPGC), ferramenta que auxilia na disposição de dados gerenciais que 

permitirão ampliar a realização de compras compartilhadas e identificar novas 

oportunidades de ganhos de escala nas contratações. Outra vantagem é que, com a 

prévia divulgação dos planos de contratações dos órgãos e entidades do Governo 

Federal, o mercado fornecedor poderá se planejar adequadamente e se preparar com 

a necessária antecedência para participar dos certames licitatórios. 
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 As últimas três etapas outrora citadas (procedimento, execução e controle) 

serão melhores esmiuçadas nos tópicos posteriores. A fase do procedimento é tratada 

no estudo da licitação, pela qual, inclusive, se confunde. Já a execução é descida à 

minudência na parte referente aos contratos administrativos. Por fim, o controle tem 

capítulo específico, mormente ser uma etapa crucial da compra pública.  

 

3.1.2 Procedimento licitatório: o marco legal das compras públicas no Brasil 
 

A análise do procedimento licitatório nacional será, inicialmente, estudada no 

seu perfil histórico e na sua conceituação, bem como em seus fundamentos e objeto, 

amparado na legislação vigente e na doutrina disponibilizada sobre o assunto. 

 Após as notas propedêuticas, o trabalho será dirigido para o estudo da 

disciplina normativa, abarcando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 

das licitações, da mesma forma com os seus princípios e suas modalidades, 

parâmetros necessários para a imersão prática no assunto, o que se revela mote da 

presente pesquisa.  

 Ao cabo, uma breve apreciação sobre contratação direta merece ser 

destacada, pois, como dito acima, as compras públicas não se resumem à prática 

licitatória, mas também às suas exceções que, bem manejadas, servem como um 

válido instrumento para o gestor público (LIMA, 2017). 

 
3.1.2.1 Breve histórico das licitações no Brasil 

 

  Estudar o histórico das licitações é rememorar as leis que regularam a prática 

licitatória, as quais sobrevieram o estado nacional brasileiro desde a sua 

independência até os dias atuais, de forma a se ter uma percepção de como era 

tratada a matéria em um país cuja herança patrimonialista ainda viceja. 

 Cléo Oliveira Fortes Júnior (2017) assegura ter sido o Decreto nº 2.926, de 14 

de maio de 1862, o primeiro texto que tratou sobre licitações no Brasil, 

regulamentando as arrematações dos serviços a cargo do então Ministério da 

Agricultura, Comércio, e Obras Públicas. 

O Decreto supracitado tecia considerações sobre a publicidade das demandas 

governamentais e os prazos para a apresentação das propostas, de acordo com a 
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importância e o valor do objeto. Vislumbrava-se, também, a apresentação de fiador 

idôneo ou caução como condição para participação no certame. 

 
Os interessados deveriam se apresentar na data estipulada nos anúncios 
para serem inscritos em um livro destinado para esse fim e após isso eram 
sorteadas as posições em que cada concorrente apresentaria de viva voz a 
sua proposta. Percebe-se muita semelhança com o pregão presencial, 
modalidade muito utilizada atualmente. A diferença é que não havia uma 
segunda oportunidade para oferecimento de uma nova proposta ou a 
conhecida rodada de lances. Nesse caso a sorte era determinante haja vista 
que quem por último apresentasse a proposta levava vantagem sobre os 
demais concorrentes (FORTES JÚNIOR, 2017). 

 

 Já no período republicano, o Decreto-lei nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922, 

estabeleceu a obrigatoriedade da divulgação de todas as informações necessárias 

para a participação nos certames públicos, o que atualmente vem reunido no edital. É 

a inauguração do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que será mais 

profundamente estudado ainda no decorrer do presente trabalho. 

 Sob a égide de uma reforma administrativa do Estado, o Decreto-lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967, foi a primeira norma a fazer referência aos princípios da 

licitação e aos casos em que essa poderia ser dispensável, sem, contudo, diferir 

dispensa da inexigibilidade. 

 Na sua ótica, Fortes Júnior entende ter sido o Decreto-lei nº 200/67 o vetor 

programático da atual Lei de Licitações:  

 
Percebe-se que o Decreto Lei 200/1967 imprimiu um esqueleto do que é hoje 
a Lei 8666/93. Muito simplificada obviamente, mas já podemos perceber os 
primeiros traços que nortearam a construção do ordenamento jurídico 
utilizado atualmente (2017). 

 

 Nessa esteira, em 21 de novembro de 1986, o Decreto-lei nº 2.300 veio criar o 

Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, sendo, na visão de 

Fortes Júnior, o “grande marco da licitação no Brasil até aquele momento” (2017). 

 O Decreto-lei nº 2.300/86 trouxe a lume os princípios básicos da igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo e de outros correlatos. Nigolin e Bottino (2008, p. 43) exaltam o 

fato da lei, enfim, regular que somente a União poderia legislar sobre normas gerais, 

cabendo aos estados e municípios complementar com legislações específicas. Esta 
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regra hoje ainda é vigente, conquanto a atual Lei de Licitações pouco disponibilize 

espaço para o alvedrio dos demais entes federativos.  

Prosseguindo na história das normas que regularam as licitações nacionais, 

bem como do estudo das compras públicas, a Constituição de 1988 reconheceu a 

regra licitatória e franqueou à lei a possibilidade de excetuá-la em alguns casos 

previstos. Cinge-se que a novel Constituição não regrou especificamente os 

procedimentos licitatórios, apenas deu arrimo constitucional para a norma ora vigente, 

no caso o Decreto-lei nº 2.300/86, que já discorria no mesmo sentido constitucional, 

assim como pavimentou o caminho para uma lei mais completa: a vindoura Lei das 

Licitações e Contratos Administrativos (RIGOLIN; BOTTINO, 2008, p. 45). 

 A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atual estatuto licitatório do país, foi, na 

prática, uma cópia da lei anterior, Decreto-lei nº 2.300/86, acrescida de normas penais 

e mais algumas regulações, buscando-se, assim, diminuir as fraudes às licitações. 

Complementa, ainda, Di Pietro: 

 
O Decreto-lei nº 2.300, de 21-11-86, exigia licitação para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, ressalvadas as hipóteses previstas 
em lei. A obrigatoriedade passou a constar da Constituição Federal, em 
relação aos mesmos contratos (art. 37 XXI) e à concessão e permissão de e 
serviços públicos (art. 175). A Lei nº 8.666, de 21-6-93, faz a mesma 
exigência para as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública 
(art. 2º) (2018, p. 466, grifo do autor). 

  

Entrementes, o que se observa nesse histórico conciso das licitações no Brasil, 

até o presente momento, é o legislador sempre buscando reduzir a possibilidade de 

corrupção na seara das compras públicas. Para isso, sistematicamente, vem 

aumentando a burocracia e endurecendo penas, quando o malversado chega ao 

âmbito penal. Essa fórmula é condenada por Fortes Júnior:  

 
O que pode se notar é que sempre que se busca segurança contra corrupção, 
o legislador pensa apenas em endurecer a norma e burocratizar 
procedimentos, ao invés de criar mecanismos de controle e fiscalização. Com 
a burocratização dos procedimentos, a celeridade e eficiência das 
contratações públicas são prejudicadas. Restringe a participação de 
empresas que não têm uma equipe técnica voltada para esse tipo de 
contratação (2017). 

  
 Encaminha-se, ainda, neste momento, um novo Projeto de Lei, de nº 6.814/17, 

que a doutrina vem chamando de Nova Lei de Licitações, a qual “Institui normas para 
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licitações e contratos da Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 

4 de agosto de 2011.” (BRASIL, 2017). 

 A nova proposta pretende racionalizar os procedimentos e condensa todas as 

leis esparsas que regulam as contratações, gerando uma provável melhoria quer seja 

nos processos, quer seja no combate à corrupção. 

 Fortes Júnior (op. cit.) vaticina que não terá vida fácil: “A nova Lei não será a 

solução para a corrupção, apesar de criar alguns interessantes mecanismos nesse 

sentido. Mas a já ultrapassada e burocrática Lei nº 8.666/93 provou não ter 

mecanismos para inibir os desvios e práticas ilícitas”.  

Corroborando o diagnóstico, Niebuhr (2015b, p. 38) desabafa:  

 

A licitação brasileira já é procedimento por demais complicado. Os editais de 
licitação desenham verdadeira gincana de documentos, contendo exigências 
e exigências, muitas delas meramente formais e burocráticas, totalmente 
dispensáveis. A eficiência em licitação será encontrada na medida em que 
ela tornar-se mais simples, mais focada no propósito de selecionar a proposta 
vantajosa.  

 

3.1.2.2 Conceito de Licitação 

 

 Feito um breviário sobre o histórico das licitações, é necessário, doravante, que 

se entenda e compreenda seu significado, visando ter uma noção geral do instituto. 

Há na doutrina definições diferentes acerca das licitações, porém é observável, 

de igual maneira, que se tratam de conceituações que não ensejam maiores 

divergências, sendo possível dizer que se complementam. 

O Professor Diógenes Gasparini (2012, p. 533) conceitua licitação como  

 
o procedimento administrativo através do qual a pessoa a isso juridicamente 
obrigada seleciona, em razão de critérios objetivos previamente 
estabelecidos, dentre interessados que tenham atendido à sua convocação, 
a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse. 

 

Já a pena de José dos Santos Carvalho Filho considera a licitação como um  

 
procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 
Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 
proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – 
a celebração do contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico 
ou científico (2014, p. 238).  
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Concluindo a tríade administrativista, Odete Medauar (2015, p. 217) esclarece 

que o instituto é “o processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à 

indicação de quem vai celebrar o contrato com a Administração”.  

Já na seara específica do temário das licitações e contratos, isto é, os militantes 

dessa clivagem do Direito Administrativo, quatro conceituações são fundamentais 

para a citação no presente trabalho: Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2017), Lucas 

Rocha Furtado (2015), Joel de Menezes Niebuhr (2015b) e Marçal Justen Filho (2012). 

A apreciação de Oliveira é no sentido de que licitação seja 

 
o processo administrativo utilizado pela Administração Pública e pelas demais 
pessoas indicadas pela lei, com o objetivo de garantir a isonomia, selecionar 
a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentável, por 
meio de critérios objetivos e impessoais, para celebração de contratos (2017, 
p. 25). 

 

Na visão de Furtado, com a concisão que lhe é peculiar, “licitação é a atividade 

por meio da qual o Poder Público escolhe a empresa a ser contratada” (2015, p. 20). 

Já Menezes Niebuhr entende que licitação pública seja o 

 
procedimento administrativo condicional à celebração de contrato 
administrativo mediante o qual a Administração Pública expõe sua intenção 
de firmá-lo, esperando que, com isso, terceiros se interessem e lhe ofereçam 
propostas, a fim de selecionar a mais vantajosa para o interesse público. 
(2015b, p. 33) 

 

Nesse direcionamento, importa destacar o conceito do ilustre doutrinador 

Marçal Justen Filho (2012, p. 441): 

 
A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 
administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando à seleção da 
proposta de contratação mais vantajosa e à promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido 
por um órgão dotado de competência específica. 

 

Considerando que a definição acima é a mais completa e coerente, e com 

espeque de Leonardo Rodrigues Feijão de Lima (2018), faz-se necessário o 

fracionamento da expressão supra para o melhor conhecimento da matéria. 

 Sobre o primeiro conceito – procedimento –, requer-se um ávido exercício de 

atenção ao observar que alguns autores tratam a licitação ora como processo, ora 
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como procedimento, à exceção de Furtado (op. cit.) que a generalizou para o termo 

atividade. A própria Lei nº 8.666/93 perpetua a confusão, tratando, de modo indistinto, 

as expressões “procedimento licitatório” e “processo licitatório”, como se vislumbra, 

v.g., nos art. 41, §3º e art. 49, §1º.Tal análise, conquanto assaz acurada, gera reflexos 

de efeitos práticos, os quais serão melhores identificados abaixo. 

 Odete Medauar (2015, p. 217) advoga a licitação ser um processo 

administrativo, porquanto há uma sucessão de atos e fases com sujeitos diversos 

interessados, e que dele participam, possuindo direitos e deveres. 

 Por sua vez, Carvalho Filho, citando Entrena Cuesta, entende ser um 

procedimento, pois constitui um “conjunto ordenado de documentos e atuações que 

servem de antecedente e fundamento a uma decisão administrativa, assim como às 

providências necessárias para executá-la” (1981 apud CARVALHO FILHO, 2014, p. 

238). 

 Dessa forma, caso a licitação seja entendida como um processo teria a 

obrigatoriedade do perene contraditório, segundo Didier (2016, p. 33), o que é sabido 

não existente em algumas etapas da feitura de um certame licitatório. De outra banda, 

perfilhando-se ao conceito de procedimento, tem-se aqui um conceito mais completo, 

pois assinala uma sequência de atos ordenados, estabelecidos pela lei, de maneira a 

se atingir o objeto da licitação, quer no sentido mediato, quer no imediato. 

 Superada a diatribe, observa-se que a conceituação chega a mais duas 

características da licitação: disciplinada por lei e por um ato administrativo prévio. 

Sobre o primeiro quesito, o momento atinente ao estudo da norma legal será posterior, 

em secção própria, cabendo aqui, neste momento, o estudo do tal ato administrativo 

prévio. 

 Correntemente, esse ato administrativo é denominado edital ou instrumento 

convocatório e alberga o planejamento da administração voltado à contratação futura, 

estabelecendo, objetivamente, critérios para a participação no certame, condições de 

aceitação das propostas, parâmetros para a habilitação, o regime de contratação e 

outros aspectos fundamentais.  

 Sobre a contratação mais vantajosa, Justen Filho analisa de forma soberana:  

 
A vantagem se caracteriza em face da adequação da satisfação ao interesse 
público por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 
configura-se pela conjugação de dois aspectos complementares. Um dos 
ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 
Administração: o outro se vincula à prestação ao cargo particular. A maior 
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vantagem se apresenta quando a Administração assumir o dever de realizar 
a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e 
mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-
benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 
benefício para a Administração (2002, pp. 58-9) 

    

   Prosseguindo na dissecação, acerca da promoção ao desenvolvimento 

sustentável nacional, escora-se no prestimoso trabalho de Feijão de Lima, citando o 

mestre Justen Filho: 

 
Essa imposição da Lei nº 8.666/93 enfatiza uma função regulatória adicional 
para as contratações da administração e decorre da noção de que o Estado 
brasileiro, com as licitações, intervém sobre diversos setores: social, 
econômico, tecnológico, ambiental, etc. No propósito, desenvolvimento 
nacional sustentável, para Justen Filho, significa “o crescimento econômico 
norteado pela preservação do meio ambiente” (JUSTEN FILHO, 2012 apud 
LIMA, 2018) 

 

 Na apreciação do aditivo legal recentemente incluído sobre o desenvolvimento 

nacional sustentável, Furtado (2015, p. 32) insurge-se e argui outros interesses 

previstos na Lei das Licitações e Contratos não tão festejados, tais como: geração de 

emprego e renda, efeito na arrecadação de tributos e desenvolvimento e inovação 

tecnológica realizados no país. 

 Para ilustrar a importância do tópico sobre o desenvolvimento nacional 

sustentável, convém gizar que a Advocacia Geral da União, ao disponibilizar minutas 

de editais aos órgãos públicos em seu sítio eletrônico, já positivou espaço dedicado 

para a alocação dos critérios de sustentabilidade cuidados pela contratação que se 

pretende empreender. Desse modo, correntes são os pareceres da Consultoria 

Jurídica da União em que se recomendam a correção de editais em que o 

administrador não cumpriu balizas mínimas no tocante aos critérios de 

sustentabilidade. 

 Continuando o estudo da definição do termo, tratando, agora, da isonomia, o 

caput do art. 5º da CFRB é de clareza meridiana ao aduzir que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Para o ponto de vista prático, o 

que não se admite nas contratações públicas é a discriminação arbitrária, apartada do 

instrumento vinculatório, a qual, em geral, é resultado de preferências subjetivas do 

administrador. Nesse propósito, para reverenciar a isonomia, deve o edital conter 

objetivamente os padrões de diferenciação a serem observados no andamento do 

certame (LIMA, 2018). 
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A própria Lei nº 12.349/10, com a inserção da política de desenvolvimento 

nacional sustável ao terreno das licitações, legitima a estipulação de critérios de 

diferenciação entre os licitantes. Nesse plano, perfeitamente possível seria a opção 

por uma proposta mais desvantajosa do ponto de vista estritamente econômico, mas 

que privilegia de modo mais adequado os ditames de promoção sustentabilidade 

nacional. 

Outro exemplo interessante, que resvala na diferenciação entre licitantes, mas 

que consagra o encontro com a isonomia, é o tratamento favorecido que se deve 

despender aos microempresários, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas. Nessa senda, a Lei Complementar nº 123, de 2006, que instituiu o 

Estatuto Nacional do Microempresário e da Empresa de Pequeno Porte, possui 

dispositivos que dão pesos consideráveis a esses empresários, quando de suas 

participações nas aquisições governamentais. 

Já sobre o órgão com competência específica, entende-se dois meandros aos 

quais o conceito utilizado se debruça: a quem se destina a utilização da licitação e por 

quem pode ela ser conduzida. 

O endereçamento da regra da licitação é o previsto no art. 1º do Estatuto 

Licitatório: 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios (BRASIL, 1993). 

 

 Já no âmbito interna corporis, isto é, por quem as licitações podem ser 

manejadas, a lei também reserva o seu art. 51, o qual expressamente menciona a 

indicação de uma comissão de licitação, prescrevendo que ela será composta de, no 

mínimo, 3 (três) membros, sendo pelos menos 2 (dois) destes integrantes do quadro 

permanente do órgão público (BRASIL, 1993). 

 

3.1.2.3 Fundamentos e objetos da licitação 

  
Carvalho Filho (2013, pp. 243-4) cita dois fundamentos principais das licitações: 

a moralidade administrativa e a igualdade de oportunidades.  
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Sobre a moralidade, trata-se de um princípio constitucional e cogente a guiar 

toda a conduta dos administradores. Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 245) 

chega a alegar que àqueles incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os 

particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa 

ou eivada de malícia. Nas palavras de Carvalho Filho, a moralidade na prática 

licitatória é ainda mais necessária: 

 
A licitação veio prevenir eventuais condutas de improbidade por parte do 
administrador, algumas vezes curvados a acenos ilegítimos por parte de 
particulares, outras levados por sua própria deslealdade para com a 
Administração e a coletividade que representa. Daí a vedação que se lhe 
impõe, de optar por determinado particular. Seu dever é o de realizar o 
procedimento para que o contrato seja firmado com aquele que apresentar a 
melhor proposta. Nesse ponto, a moralidade administrativa se toca com o 
próprio princípio da impessoalidade, também insculpido no art. 37, caput, da 
Constituição, porque, quando o administrador não favorece este ou aquele 
interessado, está, ipso facto, dispensando tratamento impessoal a todos 
(2013, p. 244). 

 

 O outro fundamento ao qual o autor se debruça é a igualdade de oportunidades. 

Corolário do princípio da isonomia, a igualdade exige uma atitude passiva do agente 

público em não poder escolher o fornecedor vencedor. Cumpre, assim, permitir a 

competitividade entre os interessados, essencial ao próprio instituto da licitação 

(MUKAI, Toshido apud CARVALHO FILHO, 2014, p. 244). 

 No que se refere aos objetos da licitação, Carvalho Filho (op. cit., p. 244) 

apresenta o imediato, que seria a seleção de determinada proposta que melhor atenda 

aos interesses da Administração; e o mediato, “que consiste na obtenção de certa 

obra, serviço, compra, alienação, locação ou prestação de serviço público, a serem 

produzidos por particular por intermédio de contratação formal”. 

 Já Oliveira prescreve que o objeto da licitação é somente o “conteúdo do futuro 

contrato que será celebrado pela Administração Pública” (2017, p. 33), o que é 

acompanhado por Gasparini, que complementa: 

 
O objeto da licitação não é mais tratado pelo Tribunal de Contas da União e 
pela doutrina como uno e indivisível, nem assim deve ser considerado pelo 
instrumento convocatório e pelos proponentes. Para que possa ser tratado 
como uno e indivisível há necessidade de ser demonstrada sua vantajosidade 
para a Administração Pública. A regra vigente é a sua divisão. De sorte que 
o julgamento e a adjudicação, desde que não haja por itens tal qual se vê na 
Súmula 247 do TCU. Esse procedimento propicia maior competitividade entre 
os licitantes (2012, p. 554). 

 



 43 
 

 

3.1.2.4 Disciplina normativa da licitação 

 
 O procedimento licitatório encontra guarida no âmbito constitucional, o que lhe 

imprime certa nobreza, considerando que nunca fora citada nas constituições 

anteriores, bem como é disciplinado em leis ordinárias esparsas, sob o farol legiferante 

da Carta Magna. 

 Ainda sobre a referência constitucional, alguns autores acreditam que o 

constituinte alçou o instituto a um princípio constitucional, o princípio da licitação ou 

princípio da obrigatoriedade da licitação, o que não se demonstra tão pacífico na 

doutrina nacional (CARVALHO FILHO, 2014, p. 239). O ilustre administrativista (op. 

cit., p. 252) aponta que deve considerar-se obrigatória a realização do certame para 

compras, obras, serviços, alienações e locações, ressalvados apenas os casos 

mencionados na lei. 

 Ora, segundo Miguel Reale (2003, p. 37) e Humberto Ávila (2010, p. 61), 

princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento: mandamentos 

nucleares e balizas legiferantes, os quais não podem ser rifados, quando, no máximo, 

relativizados com outros princípios de ordem constitucional. Não é o caso do contido 

na referência sobre licitação na CRFB/88, a qual, de plano, já acoberta a possibilidade 

de dispensar ou mesmo não executar uma licitação em casos previstos na lei. 

 Sendo assim, assiste razão a Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2017, p. 25) 

quando cinge a licitação como uma regra constitucional, e não um princípio, o que é 

acompanhado por Niebhur (2015b) e Furtado (2015). 

 

3.1.2.4.1 Disciplina constitucional 

 

 Antes de acolher o que nos reserva o espaço constitucional acerca das 

licitações, importa suscitar, aprioristicamente, o magistério de Justen Filho (2002, p. 

13): 

 
O núcleo primordial da disciplina se encontra na Constituição Federal, que 
consagra os princípios e normas fundamenais acerca da organização do 
Edtado e do desenvolvimento da atividade da Administração. Em virtude do 
princípio da constitucionalidade (hierarquia das leis), a disciplina das 
licitações e contratos administrativos deve ser procurada primeiramente na 
Constituição. Em inúmeras passagens, a atua Lei [8.666 nº 8.666/93] 
restringe-se a repertir preceitos constitucionais – como não poderia deixar de 
ser. Em outros casos, há silêncio ou omissão da Lei. Isso não pode ser 
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interpretado como afastamento dos comandos constitucionais. A 
incompatibilidade entre a Lei e a Constituição se soluciona através da 
aplicação da última. 

 

A CRFB/88 reservou recinto inicial para dirigir a competência normativa 

exclusiva da União para legislar sobre normas gerais de licitação:  

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)  
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, 
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos 
do art. 173, § 1°, III (BRASIL, 1988);   

 

 Dessa capacidade decorre uma dificuldade: a definição do termo normas 

gerais, que, consoante Oliveira (2017, p. 27), trata-se de “conceito jurídico 

indeterminado que acarreta dificuldades interpretativas”. 

 
De lado a impossibilidade de fixação de um conceito preciso e sem a 
pretensão de estabelecer um rol exaustivo de situações, é possível dizer que 
as normas gerais possuem razoável grau de abstração que garantem 
uniformidade ao processo de licitação em todas as esferas federada, sem que 
interfiram nas peculiaridades regionais e locais de cada Ente Federado 
(OLIVEIRA, 2017, p. 27) 

  

Disso observado, a guisa de exemplo, são consideradas normas gerais aquelas 

que consagram princípios constitucionais e administrativos, pois tais princípios devem 

ser observados por toda Administração (PEREIRA JUNIOR, 2007, p. 19). 

 O TCU já sumulou entendimento acerca do assunto: 

 
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 
gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, 
devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União dos 
estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 1994). 

 
 Já o art. 37, inciso XXI da Carta Política de 1988 é o mandamento consagrante 

da licitação, que determina que as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de 

condições a todos os participantes: 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
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condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

 
 Essa é a regra constitucional de licitar, conforme destacado acima, que veda a 

Administração de abdicar de certame licitatório antes da celebração de seus contratos, 

salvo em situações excepcionais definidas em lei (CARVALHO FILHO, 2014, p. 239). 

 Há, ainda, que se fazer menção ao disposto no art. 173, § 1º, inciso III, da 

CFRB/88, que prevê a elaboração de regramento específico das licitações das 

empresas públicas e sociedades de economia mista, mas que não será escopo de 

estudo da presente pesquisa. 

 

3.1.2.4.2 Disciplina legal 

 

 A lei básica das licitações é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que é a 

balizadora das compras públicas nacional, utilizando-se do conceito de Furtado, 

quando aduz que licitação é atividade meio (2015, p. 19). 

 O Estatuto das Licitações e Contratos estabelece as normas gerais sobre o 

assunto e consagra os princípios gerais, disciplinando o procedimento licitatório e 

conceituando suas modalidades, seus tipos e outras especificidades que regem o rito 

formal das compras públicas no país. Mencione-se que, a despeito de alterações que 

esse diploma tenha sofrido com o transcorrer dos anos, é lícito aduzir que ele continua 

sendo a legislação básica sobre a matéria no ordenamento jurídico pátrio. 

 O professor Justen Filho avalia que a Lei nº 8.666/93 introduziu uma disciplina 

que prevalece a forma sobre o conteúdo e que, desde sua vigência, vem provando 

que essa fórmula não é a mais adequada. A prática, segundo o autor, requer menos 

formalidade e mais atendimento aos princípios que se coadunem com as finalidades 

da licitação, isto é, a igualdade entre os participantes, a busca da proposta mais 

vantajosa e o desenvolvimento nacional sustentável (2002, p. 13). 

 Já Adilson Abreu Dallari pondera que “não se pode confundir a licitação com a 

patologia da licitação. Não se pode confundir a licitação com o mau uso que dela se 

tem feito” (2003, p.13). Querendo dizer, interpreta Niebhur (2015b, p. 35), o 

conceituado doutrinador está apenas demonstrando que “É verdade que há 

formalidades demais em licitação, o que precisa ser revisto (...). Nada obstante isso, 

as formalidades não levam necessariamente a contratos desvantajosos”.   
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 O processo de “depuração legislativa” ao qual a lei vem passando é um decurso 

natural de adaptação prática da legislação, afinal, trata-se de uma norma com mais 

25 anos, a qual vem sendo constantemente reformulada em algum de seus pontos, 

ora pelo próprio legislador, ora pela doutrina, ora pelo TCU.  

 Importantes reformulações legislativas já ocorreram desde que a Lei de 

Licitações e Contratos entrou em vigor, cita-se, por exemplo: a implementação do 

“desenvolvimento nacional sustentável” como mais uma finalidade da licitação, 

advinda com a Lei nº 12.349/10; as sucessivas criações de hipóteses de dispensa de 

licitação, que saltaram de 15 (quinze), quando da promulgação da lei, para as atuais 

35 (trinta e cinco); leis que criam novas modalidades de licitação, como o Pregão, que 

merece ser mais detalhadamente estudado, e o Regime Diferenciado de Contratação 

(RDC); bem como outras inovações que perenemente surgem na legislação brasileira.  

O recorrente desenfreio legiferante é tema de uma reflexão assaz severa de 

Joel de Menezes Niebhur, que apregoa às compras governamentais incorretamente 

a um instrumento de justiça social, e que vale a reprodução: 

 
Entretanto, o temário da finalidade da licitação ganhou emoção e ânimo com 
o passar do tempo na medida em que o legislador foi burilando a licitação 
pública com uma série de prescrições e exigências sem correlação lógica 
com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa. Essas prescrições 
e exigências guardam relação com outras pautas, notadamente da justiça 
social fomento de natureza econômica e, mais recentemente, a questão 
ambiental, apanhada pelo abrangente amálgama da sustentabilidade. Ou 
seja, o legislador historicamente utiliza a licitação pública como instrumento 
para a promoção de políticas públicas. (...). Ao fim e ao cabo, abre-se espaço 
para utilizar a licitação, como instrumento de políticas públicas (2015b, p. 37). 

 

A doutrina é um importante fator de embate com a lei, a medida que vigora a 

consolidação dos princípios constitucionais relativos à Administração Pública, 

especialmente o da eficiência administrativa, alguns dispositivos tendem naturalmente 

a serem desconsiderados e superados.  

Da mesma forma, o TCU, agindo como um tribunal administrativo, é um ativo 

intérprete das normas da Lei nº 8.666/93, quer no sentido de negar-lhe certos 

preceitos, quer no de dar enfoque a outros. A sistemática de interpretação da Corte 

de Contas vem cumprindo papel de registrar para os agentes públicos as boas práticas 

administrativas no temário das licitações e contratos, ora na pedagogia do que é o 

certo a fazer em certas situações, ora com pesadas multas impostas por executarem 

alguns procedimentos ao arrepio da lei.   
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Além da Lei n º 8.666/93, foi editada, posteriormente, a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, que introduziu uma nova modalidade de licitação: o pregão.  

Esse diploma surgiu com o fito de regular, a nível de normas gerais, o pregão, 

nova modalidade de licitação que fora anteriormente disciplinada por várias medidas 

provisórias reeditadas. Tratando apenas dessa modalidade, é coerente examinar que 

a Lei nº 8.666/93 possui aplicação supletiva em relação à Lei do Pregão, e que, em 

caso de contradição desta com aquela, a lei especial (pregão) prevalece. 

Em uma leve abordagem, vez que será minunciosamente estudado em capítulo 

posterior, o pregão, como modalidade, veio a reboque da materialização da eficiência 

administrativa, pois tornou-se modalidade obrigatória na Administração para aquisição 

de bens e serviços comuns. Com efeito, a finalidade da nova modalidade é propiciar 

maior celeridade e eficiência no processo de seleção dos futuros contratados 

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 310). 

 Impera registrar que, de toda maneira, deve-se ter em mira ser legítimo que os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal disponham acerca de normas específicas 

referentes a licitações. No particular, devem ser adotadas as maiores diligências no 

sentido de que não sejam criadas disposições que confrontem com os princípios, 

fundamentos e prescrições gerais positivadas na Lei nº 8.666/93 e, se no terreno do 

pregão, na Lei nº 10.520/02 (LIMA, 2018). 

 

3.1.2.5 Princípios da licitação 

 
 A definição de princípio, já comentada alhures, é a de ser um mandamento 

nuclear cogente a entabular a feitura de leis. Os aplicados à Administração Pública 

dão suporte à atuação do agente estatal.  

O estudo desses mandamentos é de todo alvissareiro, porquanto não há norma 

que regule, em absoluto, todas as ações administrativas, especialmente em matéria 

licitatória, o que dispõe o agente a, quando defrontado com uma situação que não 

esteja positivada, agir sobre os princípios e, provavelmente, solucionar a contenda.      

A licitação, por ser um procedimento administrativo, pressupõe o atendimento 

aos princípios aplicáveis à toda Administração Pública, sendo eles: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; bem como os específicos da 

licitação, dos quais destacam-se: vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 

objetivo, adjudicação compulsória e procedimento formal. 
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 Há, ainda, segundo a melhor doutrina, Justen Filho (2002) e Carvalho Filho 

(2013) a frente, os princípios correlatos, “aqueles princípios que derivam dos princípios 

básicos e que como estes têm correlação em virtude da matéria que tratam” 

(CARVALHO FILHO, 2013, p. 249): competitividade, proporcionalidade, padronização 

e segurança jurídica. 

 Impende esclarecer que cada autor tem uma visão própria sobre os princípios 

aplicados às licitações, estando reunido aqui os comuns a maior parcela da doutrina, 

bem como os necessários para o melhor entendimento do procedimento licitatório e o 

seu fim prático, qual seja, a compra governamental, escopo do presente trabalho. 

 

3.1.2.5.1 Princípio da legalidade 

 

 Iniciando o estudo dos princípios aplicáveis a licitação, o princípio da 

legalidade, além dos quatro próximos a serem citados, é albergado ainda na CRFB/88, 

no caput do art. 37, que trata da Administração Pública: “Art. 37. A administração 

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

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

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

 O conceito da legalidade vem insculpido na própria Constituição, ao prescrever 

que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei” (BRASIL, 1988). Todavia, na Administração Pública, tal conceito reveste-se de 

uma tonalidade especial, vez que “ao contrário da pessoa de direito privado, que, 

como regra, tem a liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe, o administrador 

público somente pode fazer aquilo que a lei autoriza expressa ou implicitamente” 

(TÁCITO, 1996, p. 2). 

 Marçal Justen Filho, em prestimosa lição, adequa a legalidade à vinculação a 

qual os agentes públicos são submetidos, isto é, sob esse prisma, no procedimento 

licitatório desenvolve-se atividade cuja liberdade para a autoridade administrativa é 

proibitiva. “A lei define as condições da atuação dos agentes administrativos, 

estabelecendo a ordenação dos atos a serem praticados e impondo condições 

excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas” (2002, p. 64). 

 Por sua vez, Lucas Rocha Furtado, dando nova roupagem ao princípio da 

legalidade, entendeu não poder sê-lo confundido com interpretação rigorosa e literal 

de preceitos consignados na legislação que rege a matéria, visto que pode ocasionar 
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o formalismo exagerado e, assim, prejudicar o processamento dos certames e das 

contratações públicas. O autor justifica sua tese em função da ascensão da nova 

modalidade do pregão (2015, p. 38). 

 

3.1.2.5.2 Princípios da impessoalidade, isonomia e igualdade 

 

 De previsão constitucional e legal, o princípio da impessoalidade está presente 

em todo procedimento licitatório, quando recomenda um tratamento isonômico entre 

os participantes, vale dizer, não discriminatório.  

 Dessa forma, entende-se a impessoalidade como o comando constitucional no 

sentido que à Administração não é permitido fazer diferenciações que não se 

justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de 

interesses e opiniões pessoais na construção das decisões oriundas do exercício de 

suas atribuições (MENDES; BRANCO, 2012, P. 893). 

 Nesse mesmo sentido, Raquel Melo Urbano de Carvalho recomenda: 

 
Ademais, deve haver uma justificativa racional para o específico tratamento 
jurídico construído em função da desigualdade proclamada, donde resulta 
clara a proibição de discriminação gratuita, arbitrária ou fortuita. O fator 
adotado para distinguir deve guardar uma correlação lógica abstrata com as 
necessidades públicas presentes na espécie (2009, p. 167). 

 

É fundamental citar o magistério de Lucas Rocha Furtado, quando aborda que 

há situações que a própria lei diferencia alguns licitantes de outros: 

 
A impessoalidade não conduz, portanto, ao exagero de sem entender que 
todos devem ser sempre tratados de forma absolutamente idêntica. Em face 
das peculiaridades do objeto a ser contratado, a lei autoriza a imposição de 
requisitos de qualificação técnica e econômica. Aquele que não preencher os 
requisitos de qualificação, que deverão estar expressamente mencionados 
no edital, deve ser inabilitado na licitação (2015, p. 40) 

 

 A isonomia, ou o dever que a Constituição impõe a Administração Pública de 

dispensar tratamento não diferenciado entre os particulares, é o que justifica a adoção 

de procedimentos como a licitação. Essa é a razão, inclusive, da isonomia ser uma 

das finalidades da licitação (FURTADO, 2015, p. 40). 

Nessa toada, Marçal Justen Filho (2002, p. 61) entende que o princípio da 

isonomia deve desdobrar-se em dois momentos da licitação: em uma primeira fase, 

oportunidade que são fixados os critérios de diferenciação que a Administração 
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adotará para escolher o contratante; após, já na segunda fase, a Administração deverá 

verificar qual participante concretamente preenche mais satisfatoriamente as 

diferenças. 

 Carvalho complementa a pedagogia do ilustre administrativista:  

 
Em se tratando de procedimentos como licitação e concurso público, que 
admitem a eleição de critérios distintivos numa fase interna da atividade 
estatal, antes de iniciada a sua publicação. Tem-se clara que a exigência que 
a discriminação seja compatível com os fins e valores consagrados no 
ordenamento. Ademais, realizadas legitimamente estas diferenciações 
preliminares, durante o certame é indispensável o tratamento isonômico de 
todos aqueles que compareçam ao mesmo, inadmitida qualquer distinção 
procedimental entre os participantes (2009, p. 175) 

 

 Já a igualdade tem sua matriz no rol dos direitos fundamentais do art. 5º ao 

indicar que a Administração deve dispensar idêntico tratamento a todos os 

administrados que se encontrem na mesma situação jurídica. Carvalho Filho pontua 

que “A igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar com a 

Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum 

ofereça vantagem não extensiva ao outro” (2014, p. 246). 

 Discorridos os três princípios – impessoalidade, isonomia e igualdade –, fica 

claro que a conceituação da tríade é semelhante, senão igual, diferenciando-se 

somente no contexto da aplicação do mandamento. Há autores, porém, que fazem 

questão de irmanar o princípio da igualdade ao da isonomia, como Justen Filho (2002) 

e Raquel Carvalho (2009), já outros diferenciam os três conceitos, Furtado (2015) e 

Oliveira (2017) por exemplo, e há os que homenageiam o trio sob o mesmo mote da 

impessoalidade, guiados por Celso Antonio Bandeira de Mello (2004), como Gilmar 

Mendes e Paulo Branco (2012). Compreendendo a digressão, resta entender que se 

trata de mera questão de estilo, sem tantos reflexos no ponto de vista prático. 
  

3.1.2.5.3 Princípio da moralidade 

 

 A construção do conceito da moralidade exige certo exercício de hermenêutica, 

devido à dificuldade teórica de se precisar seu conteúdo específico. 

 Inaugurando o estudo de tal mandamento, Gilmar Mendes e Paulo Branco 

(2012, p. 895) reconhecem que a amplitude ou indeterminação do princípio não 

impede o intérprete de a eles conferir maior densidade jurídica a partir do exame do 
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próprio texto constitucional, bem como do caso concreto que está a desafiar solução. 

Marçal Justen Filho também desautoriza qualquer conceituação por ora:  

 
A moralidade e a probidade administrativas são princípios de conteúdo 
inespecífico, que não podem ser explicados de modo exaustivo. A 
explicitação, nesse ponto, será sempre aproximativa. Extrai-se a intenção 
legislativa de que a licitação seja norteada pela honestidade e seriedade. 
Exige-se a preservação do interesse público acima do egoístico interesse dos 
participantes da licitação ou da mera obtenção de vantagens econômicas 
para a própria Administração (2002, p. 69). 

 

 Buscando desanuviar a conceituação do instituto, Raquel Carvalho adverte que 

o agente público pauta sua atuação de acordo com a ética vigente na instituição, a 

qual implicará sempre o exercício leal de suas atribuições (2009, p. 105). 

 Em suas quadras, Furtado leciona que a “moralidade vincula tanto a conduta 

do administrador quanto a dos particulares que participam do processo de 

contratação” (2015, p. 41), o que Niebhur corrobora: 

 
Nas licitações públicas e nos contratos administrativos, o princípio da 
moralidade é bastante abrangente, opondo-se, por exemplo, a contratos 
superfaturados, ao direcionamento da contratação, à contratação com 
pessoas ligadas à Adminitração Pública, mesmo que indiretamente, etc., o 
que repercute, por consequência, na modalidade pregão (2015b, p. 60).   

 

 Diante de tais lições, torna-se claro que o mandamento estampado no caput do 

art. 37 da CFRB é um indutor de condutas probas do gestor público, pelas quais a 

moral média deve entremear, elevando-se sempre, e em qualquer momento, o 

interesse público acima de qualquer conveniência paroquial. 

 

3.1.2.5.4 Princípio da publicidade 

 

 No tocante a publicidade, o princípio informador reclama, segundo Mendes e 

Branco (2012, pp. 895-6), o dever de transparência da Administração Pública, sob 

duas vertentes: na perspectiva do direito à informação (e de acesso à informação), 

como garantia de participação e controle social dos cidadãos, bem como na 

concepção da atuação do administrador público em sentido amplo. 

 No viés das licitações, a publicidade é condição de eficácia dos atos 

administrativos, conforme dispõe o próprio Estatuto das Licitações ao determinar que 

se publique o resumo do contrato para lhe dar vigência: 
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Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus 
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do 
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de 
seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 desta Lei (BRASIL, 1993) 

 

 Justen Filho (2002, p. 69) informa, ainda, que a publicidade assume duas 

funções típicas nas compras públicas: primeiramente, objetiva permitir o amplo acesso 

dos interessados ao certame; depois, o princípio orienta-se a facultar a verificação da 

regularidade dos atos praticados. Quanto ao segundo aspecto, o publicista entende 

que “as pessoas tanto mais se preocuparão em seguir a lei e a moral quanto maior for 

a possibilidade de fiscalização de sua conduta”. 

 

3.1.2.5.5 Princípio da eficiência 

 

 Concluindo o estudo inicial dos princípios mais afetos à Administração Pública 

como um todo, chega-se ao princípio da eficiência, que teve seu ingresso nos ditames 

constitucionais com a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, no 

contexto de uma reforma administrativa implementada no governo federal à época. 

 O dever de eficiência, notadamente um princípio norteador da atuação estatal, 

impõe sua concretização na realidade administrativa incidente sob todo regime 

jurídico de direito público. Vale dizer, ao escolher os meios através dos quais o Estado 

buscará satisfazer as necessidades coletivas, é imperioso considerar a eficiência em 

atingir os objetivos públicos (CARVALHO, 2009, p. 196). 

 Dennis Gallighan, ilustre publicista inglês, aduz duas exigências ao comando 

da eficiência: o dever de atingir o máximo do fim com o mínimo dos recursos, o que 

conceitua como efficiency; e o dever de, como um meio, atingir ao fim máximo, 

classificado como effectiveness (1986, p. 129 e ss.). 

 A eficiência na seara das licitações públicas gira em torno de três aspectos 

fundamentais: preço, qualidade e celeridade. O justo preço demanda que a 

Administração não assuma compromissos com preços diferentes dos de mercado. A 

qualidade, ou seletividade, requer cuidados com a seleção do contratante e da 
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proposta, relacionando-se diretamente com a qualidade do objeto contratado. Já a 

celeridade envolve o tempo necessário para realizar a licitação, buscando ser o mais 

breve possível (NIEBHUR, 2015b, p. 58). 

 Na escora do axioma da eficiência administrativa, a União introduziu e adotou 

o pregão como modalidade de licitação, com o advento da Lei nº 10.520/02. De 

reconhecida eficiência, o pregão possui uma formalidade bem menos frívola em 

relação às modalidades tradicionais. Acresça a isso o Decreto nº 5.450/05, que 

estabeleceu o pregão eletrônico, tornando-se verdadeiro paradigma na realização das 

licitações da administração pública federal. 

 Insta ressaltar que a eficiência administrativa não poderá, de forma alguma, 

sobrepor-se a outros princípios da administração pública, em especial ao da 

legalidade. Não compete ao administrador justificar atos que carecem de previsão em 

lei sob o manto da eficiência. 

 
Aqui cabe uma pequena digressão: como todo poder emana do povo, e a 
este são confiados representantes legais para impor os limites ao rei por meio 
de leis. O administrador, representando a longa manus do poder real, cabe 
tão somente acatar e executar o que o povo delimitou sobre sua atividade, 
nem mais nem menos. Eis, portanto, o princípio da legalidade ser a imposição 
da sociedade à atividade estatal, não podendo agir por sobre sua autoridade, 
o que caracterizaria o desvio ou excesso de poder. Disto, entende-se ser o 
princípio da legalidade um “sobreprincípio” a atuar perante todos os outros, e 
acima deles (LIMA, 2017). 

 

É o escólio de Di Pietro (2007, p. 84) ao afiançar que “a eficiência é princípio 

que soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se 

a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à 

segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito”. 

Por fim, Dallari finaliza com o cerne do princípio, especialmente ao tratar dele 

nas licitações e contratos, em uma visão paralela ao princípio da legalidade:  

 
Atualmente, além de acatar o princípio da legalidade, é preciso dar 
atendimento também a um novo e significativo princípio constitucional da 
Administração Pública, o princípio da eficiência, introduzido no cenário 
jurídico nacional pela Emenda Constitucional da reforma administrativa [...]. 
Não faz sentido emperrar a Administração para dar estrito cumprimento à 
literalidade da lei. Agora é preciso mais: a Administração deve buscar a forma 
mais eficiente de cumprir a lei, deve buscar, entre as soluções teoricamente 
possíveis, aquela que, diante das circunstâncias do caso concreto, permita 
atingir os resultados necessários à satisfação do interesse público (2002, p. 
92). 
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3.1.2.5.6 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

 

 A licitação, por ser um instituto afeto ao Direito Administrativo, é reconhecida 

como depositária de princípios específicos, dos quais se destacam o da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da adjudicação compulsória e do 

procedimento formal. 

 Neste campo será estudado o princípio prático da vinculação ao instrumento 

convocatório, pelo qual a Administração “só pode exigir aquilo que efetivamente 

estiver no instrumento convocatório, salvo, futuramente, se alterar o contrato, dentro 

das balizas legais, restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro” (NIEBHUR, 

2015, p. 59). 

 A Lei nº 8.666/93 tratou de positivar o mandamento ao exigir, em seu art. 41, 

que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada” (BRASIL, 1993). 

 Dessa forma, o instrumento convocatório (edital ou carta convite, a depender 

da modalidade) é a lei interna da licitação que deve ser respeitada pelo Poder Público 

e pelos licitantes. “Trata-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão 

pela qual a não observância das regras fixadas no instrumento convocatório 

acarretará a ilegalidade do certame (OLIVEIRA, 2017, p. 32). 

 

3.1.2.5.7 Princípio do julgamento objetivo 

 

 Também de expressa previsão na Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, o princípio do julgamento objetivo é assim delineado: “Art. 44.  No 

julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei” (BRASIL, 1993). 

 Os critérios citados são estabelecidos a partir do tipo de licitação a ser adotado. 

A lei reserva quatro critérios para julgamento, os denominados tipos de licitação: 

menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. 

 Vale destacar o colóquio de Justen Filho para sintetizar o cerne do princípio:  

 
Em termos amplos, a objetividade significa imparcialidade mais finalidade. O 
julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de posição segundo o 
ponto de vista de uma parte). Mas isso é insuficiente. Além da imparcialidade, 
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o julgamento tem de ser formulado à luz do interesse público. O interesse 
público não autoriza, contudo, ignorarem-se as disposições norteadoras do 
ato convocatório e da Lei. Não se admite que, a pretexto de selecionar a 
melhor proposta, sejam amesquinhadas as garantias e os interesses dos 
licitantes e ignorado o disposto no ato convocatório (2002, p. 410-11).  

 

 O Tribunal de Contas da União, em temerária jurisprudência, admitiu a 

possibilidade de flexibilização de critério de julgamento de proposta, na hipótese em 

que o produto ofertado apresente qualidade superior à especificada no edital, não 

tenha havido prejuízo à competitividade do certame e o preço obtido tenha sido 

considerado vantajoso para a administração (BRASIL, 2013 apud REIS, 2013). 

 

3.1.2.5.8 Princípio da adjudicação compulsória 

 

 O princípio da adjudicação compulsória é um caso de princípio cuja afetação 

tem sido reduzida ao status de regra jurídica, porquanto não comporta mais sua 

cadência de informador ao processo licitatório, em muito devido ao pregão, que 

contempla a inversão das fases da adjudicação e homologação, em comparação com 

as modalidades erigidas pela Lei nº 8.666/93.  

 Por adjudicação entende-se conferir algo a alguém, de acordo com o dicionário 

Michaelis. A adjudicação compulsória, nesse sentido, significa destinar ao 

arrematante vencedor o contrato que lhe é devido. 

 A compulsoriedade atribuída à adjudicação não atende mais aos reclamos de 

um princípio, visto que não obrigatoriamente a Administração contratará o vencedor 

do certame, posto que há situações em que o interesse público é dispersado, v. g., 

por falta de orçamento. Há, também, situações em que o arrematante vencedor, por 

sua vontade, não comparece para a assinatura do contrato.  

 No caso da modalidade de pregão, a fase da adjudicação sequer contempla 

ação no sentido de aproximar-se da compra pública, é mera fase intermediária, daí o 

maior esvaziamento do instituto. 

 Todavia, esse não é o entendimento de Lucas Rocha Furtado, o qual entende 

que a faceta do princípio não está na obrigação do agente público contratar o primeiro 

colocado, mas “impedir que a Administração contrate, para a realização do objeto 

licitado, qualquer outra empresa, tenha ela participado ou não da licitação” (2015, p. 

47). 

 Ilustra, ainda, o renomado autor: 
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O princípio da adjudicação compulsória deve ser entendido no sentido de 
que, se a licitação for concluída, o que pressupõe a sua homologação pela 
autoridade competente, somente poderá ser contratada a empresa 
vencedora da licitação. Se a Administração desejar celebrar o contrato, 
deverá convocar a licitante vencedora para assiná-lo, nos termos do edital. 
Porém, caso a Administração não queira mais celebrar o contrato, não terá o 
licitante vencedor direito subjetivo à contratação (op. cit., p. 48) 

 

3.1.2.5.9 Princípio do procedimento formal 

 

 Nem tão aventado na doutrina especializada, o princípio do procedimento 

formal é aqui citado em face da necessidade de se buscar o prumo da mais escorreita 

legalidade no procedimento administrativo licitatório, pelo qual o presente trabalho 

objetiva escrutinar. 

 A observância do princípio em tela é decorrência do próprio Estatuto das 

Licitações ao estabelecer: 

 
Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo 
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 
Pública (BRASIL, 1993). 

  

 Com efeito, depreende-se que o princípio do procedimento formal passa a 

noção de que as regras de procedimento adotadas para a licitação devem seguir os 

parâmetros estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a 

seu juízo (CARVALHO FILHO, 2013, p. 251). Sundfeld (1994, p. 23) vai no cerne: 

“Percebeu o legislador que a própria igualdade de tratamento depende da rigidez 

formal dos mecanismos de competição”, por isso a fiel observância ao devido 

processo legal. 

 Marçal Justen Filho, em uma aclarada analogia, chega mesmo a abordar um 

“Devido Procedimento Licitatório”, no qual a observação das formalidades deve se dar 

pela:  

 
a) obediência à ordenação e à sucessão de fases determinadas na Lei e no 
ato convocatório; 
b) observância do princípio da publicidade; 
c) audiência prévia e plena manifestação de todos interessados; 
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d) direito dos interessados de impugnar os atos administrativos de que 
discordarem; 
e) dever de a Administração manifestar-se explicitamente acerca de todos os 
eventos e todos os pleitos dos particulares e licitantes (2002, p. 88). 

 

 Seguindo tais procedimentos e atitudes, o gestor garante a segurança jurídica 

necessária à sua atividade e, principalmente, ao resultado pretendido: a satisfação do 

interesse público. 

 Calha mencionar, todavia, que a consagração do princípio do procedimento 

formal passa pelo bloqueio ao excesso de formalismo. “Não se pode perder de vista 

que a licitação é um procedimento instrumental que tem por objetivo uma finalidade 

específica: celebração do contrato com o licitante que apresentou a melhor proposta”, 

pontua Oliveira (2017, p. 32). 

 É o que apregoa o atemporal Hely Lopes de Meirelles ao entender que  

 
o princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração 
deva ser ‘formalista’ a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à 
licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou 
o julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas, diante de 
simples omissões ou irregularidades na documentação ou proposta (2002, p. 
27 apud GASPARINI, 2012, p 734) 

 

 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do 

formalismo contraproducente, o que demonstra a visão dos tribunais superiores sobre 

o assunto: 

 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE 
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO. 1. A 
ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível 
de ser suprida em certame licitatório, em face dos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade. 2. Recurso especial improvido. (BRASIL, 2005 apud 
REIS, 2013). 

 

3.1.2.5.10 Outros princípios correlatos 

 

 Os princípios correlatos da licitação decorrem de outros princípios já 

consagrados no âmbito administrativo, mas que, por sua importância merecem uma 

alusão. 

 Carvalho Filho (2014, pp. 249 e ss.), do qual se empresta a utilização do termo 

correlato, cita os princípios da competitividade, da indistinção, da inalterabilidade do 

edital, do sigilo das propostas, da vedação à oferta de vantagens e o da 
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obrigatoriedade. Por sua vez, Justen Filho (2002) clama pelos princípios da 

proporcionalidade (razoabilidade) e da economicidade. Por fim, buscando reunir a 

melhor doutrina, acresça-se a esse rol o princípio da padronização, citado por 

Gasparini (2012, p. 536), e o da segurança jurídica, mencionado por Furtado (2015, 

p. 48). 

 Acompanhando a assimilação de Lima (2018), muito dos princípios 

supracitados vêm a reboque de outros já detalhados, de maior robustez e 

reconhecimento doutrinário, dentre os quais cita-se o da indistinção e sigilo das 

propostas (que acompanham o princípio da isonomia), o da inalterabilidade do edital 

(vinculação ao instrumento convocatório), vedação à oferta de vantagens 

(moralidade), obrigatoriedade (legalidade) e economicidade (eficiência). De outra 

banda, merecem ser apresentados os mandamentos que albergam maiores 

capacidades de intervir no serviço prático administrativo: competitividade, 

proporcionalidade, padronização e segurança jurídica. 

 O princípio da competitividade, segundo Oliveira (2017, p. 29), é iluminador ao 

assentar que a competição deve ser o norte interpretativo das cláusulas editalícias, de 

maneira, sempre, a aumentar o universo de competidores e, durante o processo, a 

concorrência entre eles, buscando a proposta mais vantajosa. 

 O condutor de procedimentos licitatórios deve ter sempre em mente a busca da 

competitividade, jamais admitindo, prevendo, incluindo ou tolerando, nos atos de 

convocações e durante o processo, cláusulas ou condições que comprometam, 

restringem ou frustrem o caráter competitivo da licitação, ou que estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

proponentes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante ao objeto 

do contrato, exceção feita às previstas em lei, v.g,, margem de preferência 

(GASPARINI, 2012, p, 544). 

 A proporcionalidade, também tratada como razoabilidade nas lições de Justen 

Filho (op. cit), encontra farta alusão no Direito pátrio e internacional e é, 

sinteticamente, ordenado a adequar os meios aos fins para a satisfação de uma 

necessidade (SOUZA, 2015). 

 Na temática das compras públicas, o autor entende que a aplicação do princípio 

da proporcionalidade apresenta maior relevância no momento da elaboração do ato 

convocatório: 

 



 59 
 

 

Assim se passa porque, desencadeada a licitação, reduzem-se radicalmente 
as competências discricionárias. A discricionariedade é mais intensa por 
ocasião da confecção do ato convocatórios e as escolhas da Administração 
Pública deverão ser norteadas pelo princípio da proporcionalidade. Em 
essência, o agente administrativo deverá mensurar as exigências que serão 
impostas ao interessado, tendo em vista o interesse público concreto a ser 
satisfeito. Deverá, por exemplo, encontrar solução que compatibilize dois 
interesses públicos contrapostos: abertura do certame à mais ampla 
participação dos interessados e exclusão de licitantes inidôneos. A 
determinação dos requisitos de habilitação é profundamente permeada pelo 
princípio da proporcionalidade. Não quer dizer que os demais ângulos do ato 
convocatório não se subordinam ao dito princípio. Aliás, a própria decisão de 
realizar contratação administrativa de certo objeto, envolvendo um dispêndio 
determinado de verbas públicas, faz-se segundo o princípio da 
proporcionalidade (JUSTEN FILHO, 2002, pp. 67-8).   

  

 O princípio da padronização, não tão aventado nas obras disponíveis sobre a 

matéria, é construção doutrinária de Diógenes Gasparini, ao interpretar o art. 15, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93, e entender que se torna obrigatória a padronização de bens 

utilizáveis em serviço, com intuito de evitar a aquisição de bens diferentes, evitando 

implicações negativas no consumo de suprimentos, manutenção, no controle e na 

própria vida administrativa (2012, p. 537). 

 Do ponto de vista prático, reconhece-se que tal princípio não é reproduzido, 

vez que o que se tem em uma simples observação do cotidiano de uma repartição 

pública, ou de uma OM, são impressoras, computadores e até viaturas de vários 

modelos, compreendendo uma difícil sistemática de compra de peças de reposição e 

a contratação de serviços de manutenção. 

 Por fim, o princípio da segurança jurídica, citado por Furtado (2015, pp. 48 e 

ss.) é o corolário de todas as normas, regras e princípios até aqui estudados, 

porquanto reveste-se do fim último pelo qual o gestor público deve exercer suas 

atividades, cônscio de suas prerrogativas e limitações e sob o manto da segurança 

jurídica. Por isso, o professor entende que não se pode conceber “um procedimento 

licitatório cujos atos conduzam à instabilidade das relações jurídicas, situação que 

comprometeria a própria razão de ser do Estado Democrático de Direito” (op.cit., p. 

49). E complementa: 

 
Essa regra objetiva dar segurança aos agentes públicos condutores do 
procedimento licitatório (comissão de licitação, pregoeiro, etc.) e aos próprios 
licitantes, evitando-se, assim, casuísmos capazes de ferir o interesse público 
bem como o interesse das partes. (ibid, p. 49) 

 

 



 60 
 

 

3.1.2.6 Modalidades de licitação e seus procedimentos 

 
 O estudo das modalidades de licitação se faz necessário levando em conta o 

viés da prática licitatória que o presente estudo quer suscitar. As modalidades são, 

dessa forma, o instrumento que materializa a aquisição, desde sua fase inicial, a do 

planejamento, até a refrega da contratação, com o fito da obtenção das demandas 

necessárias para o bem servir ao interesse público.  

 A Lei nº 8.666/93 enumera cinco modalidades de licitação, sendo elas: 

 
Art. 22.  São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V – leilão (BRASIL, 1993).  

 

 Por seu turno, a Lei nº 10.520/02 introduziu a modalidade do pregão, 

objetivando a aquisição de bens e serviços considerados comuns.  

 Visando dar maior celeridade aos projetos necessários para o país albergar os 

eventos esportivos internacionais, a Lei nº12.462/11 instituiu o Regime Diferenciado 

de Contratação (RDC), o qual nascera com efêmera e excepcional aplicabilidade, mas 

que, ao comprovar-se eficiente, foi estendido a outros tipos de demandas. 

 Há, ainda, uma “submodalidade” prevista no Decreto nº 7.892/14, que 

regulamenta o Sistema de registro de Preços e que remodelou o formato das compras 

públicas, que merece ter um estudo a parte, porquanto ser responsável pela maior 

parte das aquisições públicas realizadas, segundo dados do Portal da Transparência. 

 Sendo assim, as sete modalidades de licitação previstas em lei são as 

ferramentas que consubstanciam a vontade administrativa, levantada ainda na análise 

da demanda e no planejamento administrativo, na indicação do particular que será o 

responsável por sua execução, transfigurando toda aquela previsão orçamentária em 

um bem ou serviço concreto. 

 O Quadro 05 abaixo aborda a divisão em percentagem das compras públicas 

realizadas no país em 2018 e as modalidades escolhidas (ou determinadas): 

 

Forma de contratação Valor contratado Porcentagem  
Dispensa de Licitação R$ 22.406.391.693,77 32.57% 
Inexigibilidade de Licitação R$ 19.913.884.170,94 28.95% 
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Pregão - Registro de Preço R$ 14.071.378.827,72 20.46% 
Pregão R$ 10.556.820.387,47 15.35% 
Concorrência R$ 1.297.707.796,58 1.89% 
Tomada de Preços R$ 275.620.810,54 0.40% 
Concorrência Internacional R$ 195.267.457,84 0.28% 
Concorrência - Registro de Preço R$ 57.826.374,11 0.08% 
Convite R$ 10.050.285,60 0.01% 
Concurso R$ 1.336.238,00 0.00% 

Total R$ 68.786.284.042,57 100,00% 
QUADRO 05 – Visão geral das contratações em 2018 
Fonte: Portal da Transparência 
 

3.1.2.6.1 Aspectos comuns ao procedimento 

 

No respeitante aos procedimentos, calha frisar que há, em certa medida, 

alguma unidade comum a todas as modalidades, das quais podem-se destacar duas 

fases: interna e externa. 

 É na fase interna que se compreende o momento crucial do certame, levando-

se em conta que é nela que a instituição licitante firma sua intenção e reúne todas as 

informações necessárias à consolidação da licitação (GASPARINI, 2012, p. 656) 

 É nesse momento que é feita a requisição do objeto, a estimativa do valor, a 

autorização de despesa, a designação da comissão de licitação, a elaboração das 

minutas do instrumento convocatório e o futuro contrato e sua análise jurídica, 

conforme sequência proposta por Oliveira (2017, p. 123-4). 

 A requisição do objeto é o ato que inicia o procedimento licitatório. O agente 

público descreve o objeto e requisita sua contratação, na qual será decidido, em 

função daquele, a modalidade mais apropriada (OLIVEIRA, 2017, p. 122). É a 

formalização da demanda. 

 O TCU recomenda atenção quanto a especificidade do objeto, conforme 

Súmula nº 177: 

 
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável 
da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade 
entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que 
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições 
básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para 
compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e 
essenciais à definição do objeto do pregão (BRASIL, 1982).   
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Já a estimativa de valor é quando a Administração deve verificar o preço de 

mercado do objeto da futura contratação, o que poderá repercutir, inclusive, na 

escolha da modalidade licitatória.  

A Instrução Normativa nº 05/2014, de 27 de junho de 2014, alterada pela 

Instrução Normativa nº 03/2017, de 20 de abril de 2017, enumera as formas de 

pesquisas de preços disponível, priorizando-se a ferramenta disponível no sítio 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br e as contratações similares de outros entes 

públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

da pesquisa de preços (BRASIL, 2017). 

Trata-se de uma importante evolução no procedimento, pois o levantamento do 

preço de referência era uma atividade que expunha a Administração à colaboração 

nem sempre recíproca de fornecedores, no simplismo dos “três orçamentos”, que, 

muita das vezes, não refletiam a realidade do mercado 

 
Se a pesquisa de preços for mal feita, pode representar prejuízo, já que a 
concorrência nem sempre é o elemento suficiente para garantir um preço 
justo e os fornecedores estarão procurando meios de vender os seus 
produtos com lucros maiores (SANTOS; SOUZA, 2016, p. 36) 

  

A autorização de despesa é a formalização do ordenador de despesas que 

atende a duas razões curiais para a Administração: i) formaliza o início da licitação; e 

ii) verifica-se a fonte de recursos orçamentários para fazer face às despesas do futuro 

contrato (JUSTEN FILHO, 2002, p. 362) 

 Para que seja realizada uma licitação, é necessário, conforme art. 51, da Lei nº 

8.666/93, a nomeação de uma comissão de licitação, ou um pregoeiro, consoante art. 

3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02. A designação destaca os integrantes e cabem a eles 

algumas responsabilidades por erros administrativos como a citada por Santos et al.:  

 
A comissão de licitação tem atribuições delimitadas pela lei, devendo os seus 
membros responder solidariamente pelos atos irregulares praticados. O 
membro da comissão estará excluído de responsabilidade se expressa e 
justificadamente, tomar posição individual divergente da adotada pela 
comissão de licitação, consoante razões consignadas em ata de reunião em 
que a aludida decisão foi tomada (2016, p. 127) 

  

Igualmente, os autores sinalizam a responsabilidade do Pregoeiro, conforme 

locução abaixo: 
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Responsabilidade por decidir é apenas do pregoeiro. O pregoeiro coordena 
os trabalhos da equipe de apoio, mas decide sozinho e responde pelos seus 
próprios atos. Excepcionalmente, a equipe de apoio pode ser 
responsabilizada quando se omite diante do conhecimento de atos 
manifestamente ilegais (op. cit., p. 127) 

 

A elaboração de minutas, compreendendo a do edital e seus anexos, é o 

regramento da licitação, para o edital, e a materialização da compra a ser realizada, 

no caso do Termo de Referência ou Projeto Básico, a depender do caso. De 

fundamental importância, a feitura do edital merece análise detalhada de cada passo 

do procedimento licitatório, projetando a possibilidade de resolução de conflitos 

quando da sua execução. É o magistério de Lucas Rocha Furtado ao prescrever: “A 

elaboração defeituosa de editais de licitação traz problemas para o curso da licitação, 

além de ser fonte inesgotável de controvérsias e divergências entra a Administração 

e a empresa ou profissional a ser contratado” (2015, p. 282). 

Dentre os anexos do edital, o Termo de Referência possui especial relevo, 

como suscita Florencia Ferrer (2015, p. 31), pois dele decorre a formatação da compra 

ou serviço a ser realizado, sendo alvo permanente de retrabalho.  

As minutas padrões da Advocacia Geral da União são um valioso instrumento 

para o balizamento na elaboração de editais e seus anexos na Administração Pública 

federal. Nelas, todos os aspectos normativos são postos e constantemente 

atualizados, de forma que auxiliam sobremaneira os gestores públicos a conduzirem 

da melhor forma o rito das compras governamentais. Porém, adverte Furtado, há o 

risco de se utilizar a minuta padrão para situação não aplicável, o que importaria em 

evidente burla à exigência legal (2015, p. 285). 

 Por fim, a análise jurídica conduz primordial atenção, pois é o momento em que 

o advogado público levanta elementos jurídicos plausíveis e necessários para a 

legalidade do ato administrativo. Insta destacar que, na Administração Pública federal, 

tal análise jurídica é competência da Advocacia Geral da União, e, mais precisamente, 

da Consultoria Jurídica da União, as quais, segundo Carta de Serviços das 

Consultorias Jurídicas nos Estados, detêm-se somente aos aspectos jurídicos-

normativos da licitação a ser divulgada, não esquadrinhando a vontade do agente 

público, isto é, o objeto a ser adquirido, suas quantidades, ou outros aspectos 

técnicos. 

 A fase externa, por sua vez, inicia-se no momento da publicação do certame 

licitatório que ocorrerá. Registre-se que, a partir desse momento, a licitação deixa de 
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ser interna corporis e passa a ser ato administrativo pleno, com perspectivas de direito 

inclusive. Por esse motivo, diz-se que a partir da divulgação da compra, exime-se o 

poder discricionário da Administração, como reporta o voto condutor do Recurso 

Especial nº 421.946/DF, da lavra do Ministro Francisco Falcão, julgado no Superior 

Tribunal de Justiça (BRASIL, 2006).  

 Há que se fazer menção a alguns autores que entendem que a licitação se 

inicia somente com a publicação do edital, quando inaugura a fase externa do 

procedimento, como Adilson Abreu Dallari (2003) e Bandeira de Mello (2000).  

Essa posição deve ser vista com ressalva, porquanto a fase interna é senão o 

momento em que a Administração realiza seu planejamento, pondo em perspectiva a 

materialização do orçamento debatido em uma necessidade que satisfaça o interesse 

público, o que faz dar causa a uma Gestão Pública. Ademais, descendo aos detalhes 

do procedimento licitatório, o vício da fase interna se comunica à fase externa 

(JUSTEN FILHO, 2002, p. 362).   

 

3.1.2.6.2 Concorrência 

 

 A modalidade da concorrência é a mais adequada para contratações de grande 

vulto, atualmente fixados em valores acima de R$ 3,3 milhões, para obras e serviços 

de engenharia, e R$ 1,43 milhão, para compras e serviços. Duas são as 

características principais da concorrência: o formalismo mais acentuado e a 

publicidade mais ampla CARVALHO FILHO, 2014, p. 278). 

 O formalismo mais marcante é caracterizado pela exigência de uma fase inicial 

de habilitação preliminar, anterior ao julgamento das propostas, ocasião que serão 

verificadas as comprovações da habilitação jurídica, das qualificações técnica e 

econômico-financeira, das regularidades fiscal e trabalhista, dentre outras. O licitante 

que não comprovar a sua habilitação será considerado inabilitado e, 

consequentemente, desclassificado do certame. Nesse caso, o envelope contendo a 

proposta de preços não será aberto (GUIMARÃES, 2015, p. 21). 

 A ampla divulgação, recomenda a Lei nº 8.666/93, se dará pelo Diário Oficial 

da União e em jornal de circulação diária, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) 

ou 30 (trinta) dias, a depender do tipo da concorrência, da abertura das propostas. 
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3.1.2.6.3 Tomada de preços 

 

 A tomada de preços é caracterizada pelas contratações de médio vulto, até R$ 

3,3 milhões, para obras e serviços, e até R$ 1,43 milhão, para outros serviços e 

compras. O que inova na modalidade é a autorização de participar interessados que 

já tenham seu registro cadastral realizado ou estejam nas condições exigidas para 

cadastramento até três dias antes do recebimento das propostas. 

 No plano federal, o registro prévio era realizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores, todavia a súmula nº 274 do TCU apartou o registro prévio 

ao dispor: “É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – Sicaf para efeito de habilitação em licitação” (BRASIL, 

2012). 

 Nessa modalidade mantem-se a obrigatoriedade de publicação do aviso de 

licitação nos meios exigidos no prazo mínimo antes da abertura das propostas de 30 

(trinta) dias para tomada de preços cujo tipo seja de melhor técnica ou técnica e preço, 

e 15 (quinze) dias para outras compras ou serviços. 

 

3.1.2.6.4 Convite 

 

 O convite é a modalidade menos formal de licitação e exigida para contratação 

de menor vulto econômico, limitado a R$ 330.000,00 para obras e serviços de 

engenharia e R$ 176.000,00 para compras e demais serviços. 

 O procedimento da modalidade se dá pela afixação do aviso de licitação em 

local adequado da repartição e na entrega formal da carta-convite a, pelo menos, três 

fornecedores, pelo que a licitação já garante sua eficácia legal, de acordo com a 

previsão contida no art. 22, § 3º, da Lei de Licitações, e conforme assimilação de 

Carvalho Filho (2014, p. 281). 

 Todavia, há opiniões dissonantes e divergentes quanto ao procedimento acima 

aludido. Há autores, como Flávio Amaral Garcia (2010, p. 21) e jurisprudência da Corte 

de Contas (Acórdão nº 93/04, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 19/12/2014) e do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 640.679-RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJ de 11/04/2006), em sentido contrário: não é suficiente o envio de três convites, 

mas a efetiva participação de três proponentes no momento do certame. ”O objetivo 

é fomentar a competição e evitar fraudes (direcionamento da licitação), permitindo a 
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participação do maior número possível de interessados”, assegura Oliveira (2017, p. 

113). 

 O prazo estipulado da entrega da carta-convite até a abertura das propostas é 

de cinco dias e a habilitação dos fornecedores é simplificada, conforme dispõe o art. 

32, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 É recomendável citar que nos casos de licitação em que couber convite, pode-

se optar pela tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Cabe, nesse 

caso, ponderar os custos, avaliar a premissa de tempo e sopesar o esforço do 

procedimento.  

 Por fim, registre-se que o art. 23, § 5º proíbe o parcelamento de obras ou 

serviços de um mesmo objeto, costumeiramente chamado de “fracionamento da 

despesa”, com fulcro a desvencilhar-se de modalidade mais complexa, in verbis: 

 
§ 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 
de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço (BRASIL, 
1993). 

  

3.1.2.6.5 Leilão 

 

 De grande importância, porém de pouca expertise, o leilão vem a ser um valioso 

instrumento de obtenção de receitas para a Administração Pública e, em especial, às 

Organizações Militares, pois é disposto para: i) venda de bens móveis inservíveis; ii) 

venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados; e iii) alienação de bens 

imóveis adquiridos em procedimento judicial ou através de dação em pagamento. 

 Os dois requisitos fundamentais do leilão são o da publicidade, pois exige a 

mais ampla divulgação, e o da avaliação do bem, em função do princípio da 

preservação patrimonial dos bens públicos (CARVALHO FILHO, 2014, p. 283). 

 Ademais, o leilão pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou servidor designado 

pela Administração. Em data agendada para sua realização, os interessados deverão 

comparecer para apresentar verbalmente seus lances. Ao seu término, exige-se o 

pagamento integral do bem (que não poderá ser menor que o da avaliação) ou de 
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percentual citado pelo edital, que não poderá ser menor que 5% do valor da avaliação 

(GUIMARÃES, 2015, p. 24)   

 

3.1.2.6.6 Concurso 

 

 O concurso, modalidade prevista no art. 22, § 4º do Estatuto Federal das 

Licitações, visa à escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante a 

instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores. 

 Que não se confunda com concurso público, porquanto ser este forma de 

provimento de cargo público, a modalidade do concurso trata-se de um certame cujo 

escopo é a aferição de caráter eminentemente intelectual (CARVALHO FILHO, 2014, 

p. 282). 

 No tocante ao procedimento, a publicidade é assegurada por meio de 

publicação do edital, consoante estabelece o dispositivo legal, com, pelo menos 45 

(quarenta e cinco dias) de antecedência. Em se tratando de concurso de projetos, o 

vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente 

(DI PIETRO, 2018, p. 504).  

 

3.1.2.6.7 Pregão 

  

O pregão é a modalidade que exige maior acurácia, pois trata-se da ferramenta 

mais utilizada nas compras públicas, conforme Quadro 05. Editado pela Lei nº 

10.520/02, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, 

conquanto há jurisprudência consolidada do TCU no sentido de prolongar a sua 

utilização para serviços comuns de engenharia.  

 Por bens e serviços comuns, a lei considera que são “aqueles cujos padrões 

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

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

 No esforço de superar a algaravia, Justen Filho conceituou bem ou serviço 

comum como “aquele que apresenta sob identidade e características padronizadas e 

que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio” (2003, p. 30). 

 Como se observa, o pregão é modalidade cuja opção se vale pelo objeto, e não 

pelo valor, diferentemente das modalidades previstas na Lei de Licitações e Contratos. 
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Quanto ao valor, não há qualquer limitação nesse sentido, prevendo-se somente a 

amplitude da divulgação da compra em função do dispêndio total da compra.  

 A lei do pregão tem por objetivo complementar a disciplina da Lei nº 8.666/93, 

prevalecendo sobre essa no que se refere aos seus fins e procedimentos, por ser lei 

especial. Além disso, por ser considerado mais célere e eficiente, o pregão deve ser 

optado quando lhe for cabido (bens e serviços comuns), cabendo ao gestor público a 

justificativa no caso da negativa da utilização. 

 Como preceitos fundamentais, inauguram-se: i) a função de pregoeiro, que tem 

como missão conduzir todo o procedimento; ii) a inversão de etapas, tendo por base 

a Lei de Licitações original, da habilitação posterior ao julgamento das propostas e da 

adjudicação anterior à homologação; iii) a possibilidade do pregoeiro negociar com o 

licitante primeiro colocado, visando um preço melhor; e iv) levanta-se, no seu 

procedimento, o princípio do informalismo, citado por Carvalho Filho: 

 
Referido princípio não significa que o novo procedimento seja absolutamente 
informal; não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de atividade 
administrativa. Mas o legislador procurou introduzir alguns métodos e 
técnicas compatíveis com os modernos meios de comunicação, sobretudo 
através da informática (2014, p. 311). 

  

 O autor está se referindo ao pregão na sua forma eletrônica, regulado pelo 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que implementa-o como modalidade de 

licitação do tipo menor preço, a ser realizado quando a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema 

que promova a comunicação pela internet (BRASIL, 2005a). 

 Por sua vez, o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, sacramenta a 

utilização do pregão eletrônico como preferencial na Administração: 

 
Art. 1º  Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de 
convênios, instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam 
repasse voluntário de recursos públicos da União deverão conter cláusula 
que determine que as obras, compras, serviços e alienações a serem 
realizadas por entes públicos ou privados, com os recursos ou bens 
repassados voluntariamente pela União, sejam contratadas mediante 
processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido na legislação 
federal pertinente. 
§ 1º  Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos 
termos do caput, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório 
o emprego da modalidade pregão, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de maio 
de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de 
acordo com cronograma a ser definido em instrução complementar. 
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§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 
devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente (BRASIL, 
2005b, grifo nosso) 

 

 Diante disso, praticamente todas as transações da licitação ocorrem por meio 

do sistema eletrônico, como, por exemplo, a apresentação das propostas e a oferta 

de lances eletrônicos, a imposição de recursos e as decisões dele decorrentes, bem 

como a proclamação do vencedor do certame (GUIMARÃES, 2015, p. 28). 

 Lucas Rocha Furtado reconhece no pregão eletrônico a ampliação da 

competitividade induzida pela redução dos custos por partes dos licitantes, que não 

precisam mais se deslocar ao local da realização a sessão pública da licitação para 

apresentar suas propostas e lances, bem como pela facilidade no acompanhamento, 

pela internet, de todo o processo (2015, p. 446). 

 Contudo, obtempera Joel de Menezes Niebuhr (2015b, p. 233), a exigência da 

utilização do pregão eletrônico não é peremptória, cabendo aí um relativo juízo de 

valor do decisor: 

 
É importante destacar que a análise da conveniência ou inconveniência a 
respeito da utilização do pregão eletrônico é intrinsecamente discricionária, 
dependendo, pois, da avaliação subjetiva da autoridade competente. De 
qualquer maneira, se a autoridade competente reputa que o pregão eletrônico 
não é a medida mais conveniente, ela deve motivar referida decisão, 
externando as razões de tal juízo. Entre as justificativas possíveis, pode-se 
listar as seguintes (insista-se que, em princípio, essa não é a posição do 
Tribunal de Contas da União): a) a contratação é de pequena monta, portanto 
não atrai licitantes de outras localidades; b) o universo de competidores é 
conhecido e limitado e todos, em princípio, se dispõem a vir até a sede do 
órgão que promoverá a licitação; c) é necessário fazer uma análise mais 
detida das propostas dos licitantes, especialmente no que tange ao objeto, 
sendo conveniente, inclusive, exigir amostras; d) é necessário proceder à 
análise mais detida da capacitação técnica dos licitantes; e) é interessante 
uma intervenção mais ativa do pregoeiro, por efeito do qual o contato direto 
e presencial dele com os licitantes seria mais proveitoso; f) o pregão 
eletrônico já fora realizado para aquele objeto, sem que se tenha obtido 
resultados favoráveis ao interesse público, etc.  

 

 Sem embargo da reconhecida eficiência e celeridade do pregão, já se 

reconhece alguns vícios no seu uso indiscriminado. Com espeque em Schimitt, o uso 

abusivo da modalidade tem acarretado alguns problemas de qualidade e custo final 

no atendimento da demanda de compras do setor público. Dentre eles, destaca-se a 

falta de pré-qualificação técnica de fornecedores que permite a participação de 

empresas despreparadas e que atrapalham o processo de licitação, celebrando 
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contratos que não podem ser cumpridos de forma qualificada ou no tempo contratado 

(2015, p. 134). 

 Ademais, aponta o autor, outro problema que emana da própria flexibilidade e 

interpretação do setor público é a definição do que é “bem ou serviço comum”, cujo 

esforço interpretativo já foi levantado anteriormente, sobretudo na aquisição de 

softwares e equipamentos de informática, porque “quanto maior for a ênfase nas 

necessidades de adequação às situações específicas da administração pública, mais 

distante estaria o objeto licitado do conceito de ‘bens ou serviços comuns’” (op. cit., p. 

135) 

 

3.1.2.6.8 Sistema de Registro de Preços 

 

 O Sistema de Registro de Preços não é modalidade licitatória propriamente 

dita, todavia merece este corte epistemológico, considerando tratar-se de um sistema 

que visa racionalizar as compras e serviços a serem contratados pela Administração. 

 Na conceituação de Oliveira (2017, p. 51), o SRP pode ser definido como um 

procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública seleciona as propostas 

mais vantajosas, mediante concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a 

atividade estatal para futuras e eventuais contratações. 

 Odete Medauar entende o SRP ser um modo pelo qual a Administração adquire 

bens e contrata serviços, em que os interessados em vender bens ou prestar serviços 

ao poder público indicam os respectivos valores, válidos por certo período, e as 

quantidades que podem fornecer, se solicitadas para contratações futuras (2015, p. 

230). 

 O Sistema de Registro de Preços, como se dispõe atualmente, foi instituído 

com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o qual disciplinou a matéria e 

possibilitou a sua utilização nas seguintes hipóteses: 

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

para Administração nessas hipóteses se comprometem a formar esse cadastro, que 

pode durar até um ano, e constarão em um documento denominado Ata de Registro 

de Preços, conceituado pelo Decreto nº 7.892/13 como  

 
documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas (BRASIL, 
2013).  

 

 O SRP também inova quando permite que outras UG participem do certame 

como Unidade Gestora Participante (UGP), canalizando esforços e reduzindo custos 

desnecessários para aquisições centralizadas, por meio da funcionalidade da 

Intenção de Registro de Preços. No mesmo sentido, o normativo franqueou para 

órgãos que não participaram da licitação a possibilidade de fazer seu uso, mediante 

anuência do órgão gerenciador. É a denominada “carona”, assimilada por Furtado 

como uma medida que valoriza a eficiência e a economia processual, conquanto 

também seja fonte de fraudes e conluios (2015, p. 451). 

 Com a faculdade acima, um novo paradigma foi estabelecido no âmbito das 

compras públicas. Instauraram-se as licitações compartilhadas, na forma que se 

permita que vários órgãos participem de uma mesma licitação e que, caso o 

procedimento seja bem manejado, pode-se dividir responsabilidades para que cada 

instituição consiga se especializar em um certo tipo de aquisição. Com o sistema 

informatizado, os pregões eletrônicos capitalizados pelo Sistema de Registro de 

Preços tornaram-se grandes bancos de compras públicas, aptas a abastecer a 

Administração de toda sorte de material, a priori, comum (LARA, 2018). 

 Ainda na esteira das vantagens do SRP, que, repita-se, não se trata de uma 

modalidade licitatória, é a possibilidade de lançamento de licitações sem previsão de 

recursos orçamentários, opção impraticável nas modalidades não optantes do 

sistema, visto que é imperativo legal a indicação da quota orçamentária que fará face 

às despesas ulteriores a contratação. 

 
Em processo de registro de preços, o vencedor da licitação não assina 
imediatamente o contrato. Ele, antes, assina a ata de registro de preços, 
comprometendo-se a executar todo o quantitativo licitado desde que a 
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Administração queira. Ou seja, concluída a licitação e assinada a ata de 
registro de preços, a Administração não contrai qualquer obrigação. A 
Administração contrata se quiser, quando quiser (dentro do prazo de vigência 
da ata) e na quantidade que quiser (desde que não ultrapasse o quantitativo 
previsto no edital). (NIEBUHR, 2015b, p. 675) 

  

  Com o objetivo de manter o preço registrado de forma mais fidedigna, isto é, 

atualizado em relação ao praticado no mercado, o Decreto que regula o registro de 

preços possibilita a revisão perene dos seus valores. 

 A medida encontra alvíssaras na doutrina ao entender que a norma lançou luz 

ao equilíbrio econômico-financeiro previsto, inclusive, na Carta Maior de 1988. O preço 

pode ser revisto tanto para cima quanto para baixo, cabendo a Administração o 

monitoramento, o que se demonstra, na prática, de difícil execução.  

 Merece ser comentado, ainda, o contrato decorrente de ata de registro de 

preços, pelo qual a Administração materializa a sua compra. A ser estudado mais 

detalhadamente em tópico posterior, o contrato oriundo de ARP pouco tem de 

similaridade com esse documento, a não ser a origem compartilhada.  

Ao ser confeccionado um contrato administrativo decorrente da ARP, o ajuste 

se sobrepõe à própria ata, sendo ele o instrumento hábil da avença entre a 

Administração e o fornecedor, apto a gerar obrigações. 

 

3.1.2.6.9 Regime diferenciado de contratações (RDC) 

 

 Modalidade incorporada pela Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, com 

alterações posteriores, o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) foi 

originariamente aplicável às licitações previstas para a consecução das obras e 

serviços necessários a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

 De reconhecida praticidade, o âmbito de incidência foi ampliado para as ações 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para as obras e serviços no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), da segurança pública (incluindo sistema 

prisional), da infraestrutura logística, da mobilidade urbana e, ainda, das ações em 

órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. 

 Os objetivos do RDC estão enumerados no art. 1º, § 1º, conforme locução da 

própria lei: 
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§ 1o  O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 
licitantes; 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 
relação entre custos e benefícios para o setor público; 
III - incentivar a inovação tecnológica; e 
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração pública (BRASIL, 2011). 

 

 Na essência, o RDC visa a tornar mais ágeis e céleres as licitações e a obter 

mais eficiência e eficácia nos contratos públicos relativos a esse tipo de contratação 

(MEDAUAR, 2015, p. 250). 

 Para seu desiderato, a nova modalidade inovou em alguns procedimentos, 

dentre os quais destacam-se: contratação integrada, orçamento sigiloso, 

remuneração variável e contrato de eficiência (ARY, 2016). 

 A contratação integrada é a inovação mais aventada pela modalidade, segundo 

Ary (2016), ao permitir que, nas licitações de obras e serviços de engenharia, a 

elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a montagem, a 

realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 

suficientes para a entrega final do objeto sejam de responsabilidade da empresa 

contratada. 

 Tal permissão é paradigmática, pois rifa a segregação preconizada na Lei de 

Licitações original, em que a empresa que participe da confecção do Projeto Básico, 

quando este é terceirizado, não poderá participar do certame que licite a obra ou o 

serviço de engenharia. 

 O orçamento sigiloso preconiza que a Administração pode guardar silêncio em 

relação ao valor orçado para a futura obra, com o intento de evitar conluios entre os 

licitantes. A estratégia do “preço limpo” encontra eco na doutrina, conforme dicção de 

Gasparini: 

 
A ideia subjacente parece ser a de transferir ao particular a responsabilidade 
pela elaboração de todos os preços envolvidos no certame, talvez em razão 
da dificuldade de a Administração manter um sistema de custos que reflita a 
realidade do mercado. Por outro lado, a nova regra também objetiva coibir a 
realização de conluios entre licitantes e estimular a prática do chamado 
“preço limpo”, é dizer, aquele apresentado pelo licitante sem saber de 
antemão qual o valor máximo que a Administração pretende pagar pela obra, 
pelo bem ou pelo serviço (2012, p. 763) 

 

 A remuneração variável e o contrato de eficiência encontram a mesma matriz: 

a estipulação de metas e premiação em caso de cumprimento. No primeiro caso a lei 
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prevê a possibilidade de se estabelecer remuneração variável vinculada ao 

desempenho da contratada de acordo com metas, padrões de qualidade, critérios de 

sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório 

e no contrato, nas contratações das obras e serviços, inclusive de engenharia. No 

segundo, o particular se compromete a proporcionar economia à Administração, por 

meio da redução de despesas correntes e sua remuneração corresponderá a um 

percentual da economia gerada (ARY, 2016). 

Em perfeita síntese, Schwind, comparando os dois preceitos, estabelece as 

diferenças entre eles: 

 
Nas contratações de remuneração variável, são previstas metas que 
representam vantagens adicionais à Administração, sendo que, se o 
contratado atingi-las, fará jus a um incremento (‘bônus’) na sua remuneração. 
O não atingimento das metas adicionais não configurará um inadimplemento 
contratual. Trata-se, portanto, de um mecanismo de sanção premial, ou seja, 
de indução para a obtenção determinados objetivos que, embora benéficos 
para a Administração, não são obrigatórios. Já no caso dos contratos de 
eficiência, o contratado assume o dever de proporcionar uma economia à 
Administração, sendo que sua remuneração corresponderá a um percentual 
do benefício obtido. Se o particular não obtiver a economia que se 
comprometeu a proporcionar, poderá ter uma redução na sua remuneração 
ou ainda poderá sofrer a aplicação de uma sanção por inexecução contratual 
(2011, p. 243). 

 

3.1.2.7 Contratação direta 

 

 Ao tratar sobre contratação direta, inicialmente cumpre discorrer sobre sua 

terminologia. O termo contratação é o fim último da licitação. Não há – ou não é para 

existir – licitação cujo objeto não seja a contratação. Por seu turno, o termo direta, no 

sentido de compra, denota algo sem obstáculo, desobstruído, redundando em um 

processo, a priori, de modo mais célere. 

 A via da contratação direta é ancorada, primeiramente, na CRFB/88 ao 

estabelecer, na parte inicial do inciso XXI, do art 37, quando ressalva a regra 

constitucional da licitação para casos específicos na legislação. Nesse sentido, a Lei 

de Licitações preconiza duas possibilidades de contratar-se diretamente 

fornecedores: a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

 A dispensa de licitação sucede nos casos em que a competição e, por corolário, 

a licitação pública seria viável, contudo, se ela for realizada, o interesse público seria 

potencialmente sacrificado ou prejudicado (NIEBUHR, 2015a, p. 16). 
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 Por seu turno, a inexigibilidade de licitação resulta da inviabilidade da 

competição e se refere aos limites intrínsecos da própria disputa, falecendo o 

pressuposto necessário aos certames. 

 De sólida utilização nos processos de compras públicas, a dispensa e a 

inexigibilidade de licitação aliam-se às modalidades outrora citadas e perfazem, 

ambas somadas, o percentual de 61,52% nas aquisições governamentais realizadas 

no ano de 2018, segundo o Quadro 05, o que denota uma fonte portentosa de manejo 

da gestão orçamentária, e que merecem ser mais detalhadamente esmiuçada. 

 

3.1.2.7.1 Dispensa de licitação 

 

 A dispensa de licitação é cânone previsto no art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, 

principalmente nos seus incisos, que levantam, de forma taxativa, as hipóteses 

previstas que a lei prevê a possibilidade de ser realizado uma dispensa da formalidade 

da licitação para a contratação. 

 Da aferição acima, compreende-se, inicialmente, duas características fulcrais 

da dispensa de licitação: a taxatividade e a dispensabilidade. A taxatividade é a 

imposição da utilização do instrumento somente na expressa autorização legal. Já a 

dispensabilidade, com evidentes escusas pela tautologia, trata-se do que é passível 

de se dispensar, ou seja, uma faculdade conferida ao agente público a ser decidida 

pela conveniência e oportunidade.  

 O rol taxativo previsto para a dispensa de licitação enumera diversas situações 

em que o certame é dispensável, frisando-se, com sustentação em Oliveira (2017, pp. 

79 e ss.), nas previstas por: i) valor reduzido; ii) situações emergenciais; iii) licitação 

deserta e licitação frustrada; iv) segurança nacional e Forças Armadas; v) 

complementação do objeto contratual; e vii) serviços públicos concedidos. 

 A dispensa de licitação por valor é instrumento inerente à eficiência e economia 

processual. A dispensa prevê que nas compras inferiores à R$ 33.000,00, para obras 

e serviços de engenharia, e R$ 17.600,00, para outras compras e serviços, o gestor 

pode optar por utilizar a dispensa de licitação, considerando que o valor da compra 

seria menor que o necessário para a realização de um certame licitatório. 

 Lima (2017a) elucida que, não obstante a previsão legal, a dispensa de licitação 

por valor deve se ater aos requisitos de valor no exercício financeiro, proibição do 

parcelamento, vantajosidade da contratação e aspecto qualitativo da compra ou 
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serviço. Recomenda, ainda, o autor, tratar-se de válido instrumento cujo manejo 

importa em incremento à eficiência na Administração Pública. 

 A dispensa para situações emergenciais são as previstas no art. 24, incisos III 

e IV, que contemplam a guerra ou grave perturbação da ordem e nos casos de 

emergência ou de calamidade pública (BRASIL, 1993). 

 Quanto à emergência e calamidade pública, a situação deve ser analisada 

concretamente, vez que só se a admite quando o tempo necessário para o 

procedimento licitatório é proibitivo para a resolução de uma demanda grave. A falta 

de planejamento pode também caracterizar a emergência, contudo o agente que lhe 

deu causa será responsavelmente apenado, conforme Orientação Normativa nº 11, 

de 1º de abril de 2009, da AGU: 

 
A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial 
foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que, 
quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei (BRASIL, 2009).  

   

 No tocante às licitações deserta e frustrada (art. 24, inc. V e VII, 

respectivamente), a questão da terminologia é a condicionante. Na licitação deserta, 

não foram acudidos interessados bastantes para sua consecução, tampouco não se 

possa, justificadamente, repeti-la sem prejuízo para a Administração. A licitação 

frustrada é aquela em que os preços propostos são manifestamente superiores ao 

preço de referência, podendo a Administração dispensa-la para contratação direta por 

valor não superior ao constante do registro de valores. 

 As dispensas de licitações atinentes à segurança nacional e às Forças 

Armadas são espécies do gênero “situações excepcionais”, conforme disserta 

Carvalho Filho (2014, pp. 254 e ss.), em que são autorizativas quando houver 

possibilidade de comprometimento da segurança nacional, no primeiro caso; e para 

situações que envolvam movimentações de tropa, padronização de material e 

aquisição de bens e serviços para efetivos empregados em missões de paz no 

exterior, no segundo caso. 

 A situação de complementação do objeto contratual é dispensável no sentido 

de se cumprir desiderato anterior referente a remanescentes de obra, serviço ou 

fornecimento, em função de rescisão contratual cuja culpa não seja da Administração. 
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A dispensa deverá ser dirigida aos licitantes subsequentes, que deverão se 

comprometer a aceitar a mesma oferta oferecida pelo vencedor.  

 A dispensa relacionada aos serviços de energia e gás natural foi incluída pela 

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e permitiu a dispensa de licitação nesses casos. 

É caso raro que se admite três possibilidades de contratação: alguma do regime 

concorrencial, quando dispuser de mais de um fornecedor; dispensa de licitação, 

como uma alternativa à concorrência; e como inexigibilidade de licitação, nos casos 

de monopólio. É uma dispensa que tenderá a rarear, tendo em vista a permanente 

evolução do regime competitivo nesses serviços públicos essenciais (OLIVEIRA, 

2017, p. 96). 

 O procedimento atinente à dispensa de licitação é merecedor de carregada 

atenção, porquanto está a se desviar a obrigatoriedade formal da licitação, que é 

submetido a todo tipo de controle. Nos ensinamentos de Blanchet (2014, pp. 58-9), 

deve ser levantado, inicialmente, a constatação da situação, após o que, a elaboração 

da justificativa, de fundamental importância, e a análise jurídica. Após os passos 

iniciais, a dispensa com sua justificativa deverá ser submetida à autoridade superiora, 

que tem poder discricionário para ratificá-la ou não. Após a ratificação, para que o 

procedimento tenha eficácia, mister se faz a sua publicação na imprensa oficial. 

A exceção ao procedimento acima é referente à dispensa de licitação por valor 

a qual exige-se menos formalidade, limitando-se ao levantamento de preços de 

mercado para comparação com a proposta fornecida, elaboração da justificativa 

(lacônica) e a devida publicação, sendo desnecessárias a análise jurídica e ratificação 

da autoridade superiora.   

 

3.1.2.7.2 Inexigibilidade de licitação   

 

 A inexigibilidade de licitação diz respeito às hipóteses em que a competição se 

torna inviável, traduzindo-se em um rol exemplificativo, não taxativo, como na 

dispensa. Vale mencionar, nesse caso, as condições da própria lei: 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
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local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública (BRASIL, 1993). 

 

 Como se denota do excerto acima, há três hipóteses generalistas, as quais, 

para se concretizar a inexigibilidade, a justificativa deve se amoldar aos seus ditames, 

quais sejam: i) fornecedor exclusivo; ii) atividades artísticas; e iii) serviços técnicos 

especializados. 

 A exclusividade de fornecedor é atestada mediante certidão fornecida pelo 

órgão do registro do comércio local, ou por órgão classista, ou por entidade 

equivalente, conforme entendimento de Carvalho Filho (2014, p. 274). 

 Quanto a contratação de atividades artísticas, a justificativa é cabida quando 

tratar-se de artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, 

não se sujeitando a fatores objetivos na escolha, a não ser pelo valor contratual, que 

poderá ser comparado com o cobrado em outras apresentações. 

 Já quanto aos serviços técnicos especializados, a lei aduz os termos “serviço 

singular” e “notória especialização”, os quais representam, respectivamente, na dicção 

de Oliveira (2017, p. 105), a impossibilidade de fixação de critérios objetivos de 

julgamento e um conceito conquistado no campo de sua atividade especializada, 

podendo ser comprovada por várias maneiras, como publicações, pareceres, estudos, 

etc. 

 O procedimento da inexigibilidade é idêntico ao previsto para os da dispensa 

de licitação, exceção feita ao previsto para o da dispensa por valor.   

 

3.1.3 Contrato administrativo: a materialização da compra pública 
  

 Restou observado que a licitação, ou suas hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade, são os instrumentos eficazes e legais para permitir a compra pública. 

Sem ela(s), não há que se falar na possibilidade de a Administração Pública adquirir 

bens e serviços para seus desígnios, sem observação à devida formalidade prevista 

para o rito licitatório.  
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 Diante disso, a Administração passa a dispor do pretenso fornecedor para 

lograr seu múnus público, faltando, contudo, a materialização do acordo entre as 

partes que discrimine as atividades cabíveis a cada um, isto é, o regulador da atividade 

específica licitada: no caso da aquisição, a entrega do material; no caso de serviço, a 

sua execução; no tocante às obras, a sua realização. 

 É o contrato administrativo a materialização da compra pública, e para melhor 

compreender esse instituto, a pesquisa avançará, inicialmente, pelo seu conceito, logo 

após emergirá a disciplina normativa que o sustenta, bem como fará uma apreciação 

de suas peculiaridades e sua formalização.  

 

3.1.3.1 Conceito de contrato administrativo 

 

 Para se conceituar o contrato administrativo, inicialmente deve se ater ao 

conceito de contrato previsto no Direito Civil, na ilustre pena do jurista Clóvis 

Beviláqua: contrato é um “acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, 

modificar ou extinguir direitos” (1934, p. 245). 

 Da lacônica conceituação, pontua-se o mais válido para nosso escopo: o 

acordo de vontades. Na seara administrativista do Direito, acompanhando a 

advertência de Justen Filho (2002, p. 457), mire-se que o contrato administrativo é 

instituído com contornos próprios, que o torna distinto das figuras do direito privado, 

mantendo a mesma raiz semântica quanto ao substrato básico do acordo de vontades. 

 Dito isto, o próprio Justen Filho conceitua o contrato administrativo como “um 

acordo de vontades entre um órgão da Administração Pública e um particular, que 

produz direitos e obrigações para ao menos uma das partes (2002, p. 457). 

 Mais esclarecedor, Carvalho filho entende que o instituto é um “ajuste firmado 

entre a Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito 

público, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduzam interesse 

público” (2014, p.175). 

 De menos a mais, a conceituação presente na Lei nº 8.666/93, art. 2º, parágrafo 

único, determina que o contrato é “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 

formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada” (BRASIL, 1993). Por ser a conceituação legal, é a que atende 

ao trabalho proposto. 
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3.1.4.2 Disciplina normativa dos contratos administrativos 

 

 Da mesma forma como a licitação, o contrato administrativo encontra matriz 

constitucional ao prescrever que é competência privativa da União legislar sobre a 

matéria. Calha frisar que a competência da União se limita a emissão de normas 

gerais, conforme boa advertência de Carvalho Filho (2014, p. 176). 

 Irmanado a licitação, o contrato decorrente dos certames também é regulado, 

no aspecto infraconstitucional, na Lei nº 8.666/93, o já propagado Estatuto dos 

Contratos e Licitações Públicas. 

 Cumpre salientar que todas as outras leis que estabelecem alguma ou outra 

modalidade de licitação, reservam algum tópico para discorrer sobre os contratos dali 

decorrentes, quando não, referencia a Lei nº 8.666/93 para a competência residual.  

 

3.1.3.3 Peculiaridades do contrato administrativo 

 

 Como foi informado de forma concisa, o contrato é instituto original do Direito 

Privado, especificamente do Direito Civil, que, pelo qual, os particulares ajustam suas 

vontades com um objetivo definido. Para além disso, o contrato aperfeiçoado no 

Direito Público, assume a feição de um contrato administrativo, que imanta um 

conjunto de peculiaridades que o faz caracterizar como sui generis. 

 Na assentada de Oliveira (2017, pp. 248 e ss.), o contrato instituído no direito 

público exige mais prerrogativas que o direito estabelecido na seara privada, uma vez 

que não se está resguardando o direito de duas pessoas, mas, sim, o supremo 

interesse público. Por esse escudo, o contrato administrativo reúne algumas 

peculiaridades, as quais serão discorridas as julgadas mais importantes: formalismo 

moderado, bilateralidade, comutatividade, personalíssimo, desequilíbrio e 

instabilidade.  

 O formalismo moderado é caracterizado pela necessidade de cumprimento de 

algumas formalidades para a celebração do contrato, além de se exigir somente o 

contrato na sua forma escrita, salvo para contratos verbais de pequenas compras (até 

R$ 4.000,00) e pronto pagamento. 

 A bilateralidade indica que o contrato administrativo sempre há de traduzir-se 

em obrigações para ambas as partes, conquanto a Administração é que se manifesta 

unilateralmente para o início do procedimento (CARVALHO FILHO, 2014, p. 180). 
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 A comutatividade, por sua vez, estabelece que as obrigações das partes 

contratantes são equivalentes e previamente estabelecidas, ainda, no caso de 

licitação, no instrumento convocatório. Todavia, rememora Oliveira (2017, p. 250), as 

condições para ambas as partes devem ser preservadas durante toda sua vigência, 

daí se busca a satisfação permanente do equilíbrio econômico-financeiro. 

 A característica denominada personalíssimo expõe a exigência de o ajuste ser 

celebrado entre o licitante que apresentou a melhor proposta habilitada e a 

Administração, não envolvendo terceiros ou outros personagens diferentes ao rito 

licitatório prévio. Essa peculiaridade é corolário do princípio da moralidade e da 

impessoalidade. 

 Quanto à peculiaridade do desequilíbrio, citada por Oliveira (2017, p. 251), os 

contratos administrativos se apartam de vez dos contratos privados, devido a 

naqueles estarem previstas as cláusulas exorbitantes (alteração unilateral, rescisão 

unilateral, fiscalização, aplicação de sanções e ocupação provisória), as quais 

denotam verdadeira posição de desigualdade entre os pactuantes. 

 Na esteira do desequilíbrio, a peculiaridade da instabilidade permite que a 

Administração, em casos previstos na lei, altere ou, até mesmo, rescinda-os 

unilateralmente, com vistas a atender o interesse público. Niebuhr insurge-se contra 

essa instabilidade, redarguindo: 

 
Sob esse contexto, com larga frequência, a Administração Pública, vem 
cometendo abusos de toda a sorte, agindo verdadeiramente de modo 
arbitrário em relação aos contratados, cujas posições assemelham-se, muitas 
vezes, a de um refém. A Administração Pública, por abuso, oprime os 
contratados, retém pagamentos, promove alterações unilaterais 
despropositadas, formula exigências impertinentes e leoninas, tudo em nome 
e sob o manto da proteção ao interesse público (2015, p. 794).  

 

 

3.1.3.4 Formalização dos contratos 

 

 De fundamental importância, o estudo da formalização dos contratos merece 

um tópico a parte, porquanto ser o instrumento que esclarece as obrigações de cada 

parte, a Administração Pública e o particular, bem como se reveste de validade para 

a execução do objeto licitado.  

 A professora Odete Medauar compreende a formalização do contrato como o 

modo como a avença se exterioriza ou se expressa (2015, p. 273).  
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Nessa toada, o art. 61 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos apregoa 

que todo instrumento escrito deve ter os seguintes elementos identificadores: nomes 

das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a lavratura, o 

número do processo de licitação, da dispensa ou inexigibilidade, a sujeição dos 

contratantes às normas da lei e às cláusulas contratuais. 

 Insta esclarecer que a licitação deve preceder o contrato e uma minuta do futuro 

termo é analisada juridicamente juntamente com as outras peças que compõem a 

documentação necessária ao certame. 

 A formalização dos contratos administrativos pode ser feita de duas formas: a) 

por instrumento contratual: exigido para os casos de concorrência e de tomada de 

preços, assim como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação; b) a dispensa do 

instrumento contratual, sendo substituído por carta-contrato, autorização de compra, 

ordem de serviço ou, principalmente, nota de empenho de despesa, para os casos de 

não obrigatoriedade, e, ainda, para os casos de compra com entrega imediata e 

integral de bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, para qualquer 

valor da avença (OLIVEIRA, 2017, p. 252). 

   

3.1.4 O controle nas compras públicas 
  

 O controle na Administração Pública é matéria de grande relevo, pois se liga 

na ideia de transparência e na visibilidade do poder estatal, sobretudo da 

Administração, e relaciona-se com a corrupção, cujo controle é um dos mecanismos 

para seu freio (MEDAUAR, 2015, p. 441). Santos et al., inclusive, pontua que a fraude 

a compra pública, especialmente na fase licitatória, pode ser comprovada por um 

conjunto de indícios e não precisa provocar resultado – no caso, a contratação – para 

ser configurada (2016, p. 28). 

Nesta senda, por envolver os recursos do Erário, as compras públicas devem 

ser constantemente vigiadas, por isso se submetem a vários tipos de controle na sua 

atividade, sendo os principais: o controle interno, o controle externo e o controle social. 

O controle interno é o realizado basicamente pela própria Administração. Odete 

Medauar também se refere a esse controle como administrativo, intraorgânico ou 

intra-administrativo. Refere-se não somente à segmentação de servidores específicos 

para supervisão e fiscalização da legalidade dos atos emitidos, da observação dos 
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preceitos da “boa administração”, ou do julgamento da conveniência e oportunidade 

das medidas tomadas pelos agentes públicos, mas, também, pelo controle do próprio 

servidor e de seus hierarcas (2015, p. 443 e ss.). 

As atividades de controle interno são calcadas, principalmente, nas inspeções, 

auditorias e correições, as quais destinam-se, em regra, a oferecer informações e 

dados sobre os serviços controlados a autoridades com poder de decisão nos setores, 

pelo quê expõem achados e propõem medidas para correção. A inspeção é atividade 

ligada direta ao agente público que tem poder de decisão, que, pela qual, encaminha-

lhe para apreciação de um fato específico. Sobre a auditoria, é a fiscalização geral da 

atividade administrativa realizada in loco. Outrossim, a correição é caracterizada pela 

inspeção instalada de ofício, mediante representação (MEDAUAR, 1990, pp. 47-8). 

Já o controle realizado pelo próprio servidor, denominado autocontrole, é 

comum na seara das licitações, quando da apresentação de recursos. Nele, o próprio 

agente público reexamina a matéria, podendo revogar medidas, anulá-las, suspendê-

las ou mantê-las, sempre refletindo sobre os efeitos danosos supervenientes de suas 

ações.  

Nessa seara dos recursos administrativos, também fulgura um outro tipo de 

controle, denominado hierárquico, no qual o agente superior hierarquicamente ou 

mesmo o órgão superior no organograma da instituição verificam os atos e atividades 

dos servidores ou órgãos subordinados, v.g., recursos hierárquicos, pedidos de 

revisão e a homologação, típica fase do procedimento licitatório. 

O controle externo pode ser subdividido em duas grandes áreas de 

concentração: o executado pelo Tribunal de Contas da União e o exercido pelo Poder 

Judiciário.  

O controle do Tribunal de Contas da União é exercido nos ramos da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta ou indireta, ou aquelas que recebam recursos federais. Esses 

controles podem ser exercidos de ofício ou por representação, e são exercidos, 

segundo Valdecir Pascoal (2015, p. 154) concomitante ou posteriormente à edição 

dos atos administrativos. 

Importante decisão prolatada pelo Min. Celso de Mello, no Supremo Tribunal 

Federal, reconhece a importância da nossa Corte de Contas:  
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A essencialidade dessa Instituição – surgida nos albores da República com o 
Decreto nº 966-A, de 7/11/1890, editado pelo Governo Provisório sob a 
inspiração de Rui Barbosa – foi uma vez mais acentuada com a inclusão, no 
rol dos princípios constitucionais sensíveis, da indeclinabilidade da prestação 
de contas da Administração Pública, Direta e Indireta (CF, art. 34, VII, “d”). A 
autuação do Tribunal de Contas, por isso mesmo, assume importância 
fundamental no campo do controle externo. Como natural da decorrência do 
fortalecimento de sua ação institucional, os Tribunais de Contas tornaram-se 
instrumentos de inquestionável relevância na defesa dos postulados 
essenciais que informam a própria organização da Administração Pública e o 
comportamento de seus agentes, com especial ênfase para os princípios da 
moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade. Nesse 
contexto, o regime de controle externo, institucionalizado pelo ordenamento 
constitucional, propicia, em função da própria competência fiscalizadora 
outorgada aos Tribunais de Contas, o exercício, por esses órgãos estatais, 
de todos os poderes – explícitos ou implícitos – que se revelem inerentes e 
necessários à plena consecução dos fins que lhes foram cometidos (BRASIL, 
1998). 

 

 No escopo do Trabalho, reconhece-se que o TCU realiza seu controle 

especialmente na execução da despesa pública, verificando os aspectos relacionados 

a legalidade, legitimidade e economicidade das compras públicas realizadas pela 

instituição. Há, ainda, a possibilidade legal de representação de qualquer licitante ou 

pessoa física ou jurídica contra irregularidades na aplicação da Lei nº 8.666/93 na 

condução do certame (MEDAUAR, 2015, p. 248) 

O TCU tem a caracterização de um tribunal administrativo, isto é, suas decisões 

ainda podem ser revistas pelo Poder Judiciário, todavia, ressalva Pascoal (2015, p. 

149), as decisões do tribunal que resultem em imposição de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo. 

Nesse cotejo, as decisões do TCU, conquanto alvissareiras para a 

Administração Pública como um todo, poderão ser revistas pelo Judiciário. Dito isto, o 

controle jurisdicional, também espécie de controle externo, é provocado mediante 

interposição de ações intentadas pelo Ministério Público ou outra parte capaz, com 

objetivo de impedir a frustração de licitude de processos licitatórios ou, até mesmo, 

denunciar crimes previstos na Lei de Licitações. 

A CRFB/88 permitiu o acesso ao judiciário para qualquer cidadão propor ação 

que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade. Trata-se da Ação 

Popular, instrumento que permite a participação da sociedade no controle dos atos 

que envolvam as compras públicas, traduzindo-se em um controle externo pela 

natureza jurídica, porém um controle social no aspecto exterior.  

Ademais, há, ainda, a possibilidade de se impetrar Mandado de Segurança 

para proteger direito líquido e certo não reconhecido pela Administração. É uma 
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medida judicial muito utilizada em sede de licitações por fornecedores que se sentem 

tolhidos em alguma fase do procedimento. 

Na via da correção do malfeito administrativo, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, a Lei de Improbidade Administrativa, dispõe sobre sanções a serem aplicadas 

ao administrador público que comete atos que importem em enriquecimento ilícito, 

que causem prejuízo ao Erário e, ainda, aos atos que atentem contra os princípios da 

Administração Pública. As ações são intentadas pelo Ministério Público, mas qualquer 

pessoa poderá representar à autoridade administrativa, para que essa proceda a 

investigação e encaminhe ao Parquet para a devida denúncia. 

No campo relacionado ao controle externo realizado pelo Poder Judiciário, 

pode-se verificar várias ações franqueadas ao povo para que este denuncie os casos 

de corrupção, categoricamente as destinadas às compras públicas, de farto 

conhecimento geral. Todavia, um controle que tem gerado repercussão e surtido 

efeito, é o controle social. 

Também reconhecido como uma forma de controle externo, o controle social é 

exercido ora pela faculdade de qualquer cidadão poder representar suspeitas de 

ilícitos administrativos às autoridades competentes, inclusive judicial, v.g., ação 

popular, ora pela “participação da sociedade no acompanhamento e verificação das 

ações da gestão pública na execução de políticas públicas, avaliando os objetivos 

processos e resultados” (MALAFAIA, 2011, p. 31). 

A participação do cidadão nunca foi tão presente como nos dias atuais. Em 

tempos de redes sociais, as vozes da rua podem ser facilmente replicadas e uma 

demanda social mal resolvida ou não resolvida pode ser vociferada para a sua 

comunidade de uma forma bem mais simples. Nesse contexto, as compras públicas 

estão cada vez mais sendo questionadas, não mais por alguma irregularidade no 

procedimento, mas já no sentido da qualidade da compra, qual retorno social que 

aquilo poderá refletir.  

Fruto do princípio da publicidade, a transparência vem, cada vez mais, 

galgando importância na seara administrativa. Com ela, também é trazido a 

fiscalização social dos dados abertos, corolário da transparência pública. Neles, quem 

quiser pode esquadrinhar cada compra pública, cotejando sua aplicação e 

denunciando, se for o caso.  

 Afora ainda todos esses controles, soergue-se um termo que mais tem 

preenchido um vácuo relacionado à gestão propriamente dita, a medida de sua 
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eficiência atrelada aos conceitos legais dos dispêndios de recursos públicos. o 

accountability não possui termo relacionado no vernáculo, contudo é o dever de 

prestar contas, ou o dever de transparência, ou, ainda, o dever de eficiência da 

Administração Pública. Com a consolidação republicana, o accountability expressa a 

consagração dos princípios democráticos nas liberdades de expressão e imprensa, 

no dever de prestação de contas e na superposição dos mecanismos de controle, quer 

no âmbito externo, interno e, principalmente, social (PASCOAL, 2016, p. 8-9). 

 

3.2 COMPRAS PÚBLICAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 O tratamento legislativo acerca das compras públicas no âmbito nacional 

carreia a pedra angular necessária aos outros regramentos, inclusive a do Exército 

Brasileiro. 

 Nesse escopo, o presente capítulo importa apresentar o que a Força de Terra 

já regulamentou nos seus domínios, a partir da Constituição de 1988, mas 

principalmente, após a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas correlatas, 

versando sobre licitações e contratos administrativos.  

 

3.2.1 Disciplina normativa 
 
3.2.1.1 Regulamento de Administração do Exército (RAE)  

 
 Rumando no aspecto cronológico, tomando por base a promulgação da 

CRFB/88, a primeira – e principal – regulamentação acerca da Administração Militar, 

não exclusivamente relacionado às aquisições e contratações, veio com o 

Regulamento de Administração do Exército (RAE), que vige a partir de 12 de maio de 

1990, e fora aprovado por meio do Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990, e 

teve a finalidade de “estabelecer os preceitos gerais para as atividades administrativas 

do Exército” (BRASIL, 1990). 

 O RAE constitui regramento específico sobre a estrutura administrativa do 

Exército, bem como acerca da autonomia administrativa das OM e sobre os Agentes 

da Administração. Discorre, ainda, sobre as responsabilidades administrativas e civis, 

a depender do caso, e sobre os procedimentos administrativos mais relacionados ao 

patrimônio, olvidando a obtenção, objetivo da acurácia deste estudo. 
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 No diapasão das aquisições, o Regulamento colore a atuação do Agente 

Diretor, nomenclatura remetente ao comandante, quando do exercício da atividade 

administrativa da OM, e que será denominado também de Ordenador de Despesas, 

quando da execução de atividade orçamentária e financeira, cuja competência lhe 

impõe alguns encargos como: 

 
1) Supervisionar todas as atividades administrativas da UA; (...) 
3) exercer fiscalização direta sobre a escrituração orçamentaria, financeira e 
patrimonial da UA, a fim de mantê-la em ordem e em dia; (...) 
7) formalizar e assinar contratos, de acordo com a legislação própria, 
decorrentes das licitações realizadas ou das necessidades da UA; 
8) determinar que as compras, obras, serviços; e alienações, sejam efetuadas 
com estrita observância da legislação pertinente; (BRASIL, 1990) 

  

 Na esteira do Agente Diretor, avizinha-se o cargo de Fiscal Administrativo, que 

é o responsável pelo assessoramento do Comandante nos assuntos de administração 

patrimonial e do Ordenador de Despesas na administração orçamentaria e, no que 

couber, nas administrações financeiras e patrimonial, cabendo ainda o cumprimento 

dos seguintes encargos: 

 
1) coadjuvar o Agente Diretor no planejamento, na coordenação e no controle 
administrativo da UA; (...) 
15) providenciar para que as informações, que se refiram ao orçamento anual 
e patrimônio, sejam processadas e encaminhadas oportunamente aos 
escalões administrativos; (BRASIL, 1990) 

 

 O RAE impõe ao Encarregado do Setor de Material o verdadeiro controle 

orçamentário da OM – tratado como Unidade Administrativa (UA) no regulamento -, 

cabendo a si a responsabilidade pela execução das atividades de aquisição, alienação 

de material e de contratação de obras e serviços da UA, bem como pela administração 

do material, a seu cargo. 

 Deduz-se daí a importância fulcral que o Almoxarife exerce – ou exercia, como 

será visto adiante – na atividade administrativa da OM. A si são imputadas as 

seguintes responsabilidades: 

 
2) efetuar as compras ou mandar realizar os consertos ou reparações no 
material, determinadas pelo OD, certificando-se sempre, por visitas assíduas 
às oficinas, se tudo é feito convenientemente e de acordo com as prescrições 
previamente estabelecidas; 
3) fazer pedidos de aquisição de material ou de prestação de serviços, 
submetendo-os ao Fiscal Administrativo;  
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 Embora de reduzida expressão, o ato de efetuar compras exige toda a gama 

de procedimentos outrora citados, sendo encargo de reconhecida importância e 

relativa complexidade, daí o Almoxarife ser peça fundamental na engrenagem da 

obtenção de materiais e serviços para a OM. 

 Sobre os procedimentos administrativos tratados no RAE, importa esclarecer 

que não há menção ao processo de aquisição de materiais e serviço, resumindo-se a 

tratar do material já recebido, quer adquirido ou recebido via cadeia de suprimento. 

 

3.2.1.1.1 Mudanças necessárias para o RAE, segundo Tiago Pedreiro de Lima 

 

 De modelar compreensão, a dissertação apresentada na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2017, da lavra de Tiago Pedreiro de Lima, levanta 

aspectos e pontos importantes para alteração do Regulamento de Administração do 

Exército. 

 Nesse trabalho, Lima buscou parâmetros para atualizar o RAE em 

procedimentos específicos relacionados às aquisições governamentais, amparado em 

noveis normatizações vigentes, dentre as quais: a Instrução Normativa nº 04-

SLTI/MPOG, de 11 de setembro de 2014 e a Instrução Normativa nº 05-SLTI/MPOG, 

de 27 de junho de 2014. Balizado nas atividades específicas de elaboração de 

requisição, confecção da pesquisa de preços, segmentação dos encargos das fases 

do processo licitatório e acompanhamento da fiscalização de contratos, o autor logrou 

aclarar e definir, assim como esta pesquisa, responsabilidades aos agentes 

administrativos das OM. 

 Na sua pesquisa, Tiago Lima constatou a desatualização e ineficiência do RAE 

e distribuiu para cada cargo ou função já existente no âmbito administrativo castrense 

servidões tangentes ao desígnio da compra pública. 

 O quadro abaixo enumera algumas das atribuições relacionadas ao escopo do 

presente trabalho: 

 
Cargo/Função Inclusão de atribuições 

Fiscal Administrativo 

- 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. 
- Providenciar que os Fiscais de Contrato ou os chefes de depósito 
registrem o recebimento do material ou do serviço prestado e 
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encaminhem para o Setor Financeiro as notas fiscais devidamente 
atestadas para serem liquidadas. 

Encarregado do Setor de 
Material 

- 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. 

Ordenador de Despesas 

- 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. 
- Designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio. 
- Aprovar os Termos de Referência e os editais de licitação. 
- Decidir os recursos contra atos do pregoeiro e das comissões de 
licitações. 
- Nomear o fiscal de contrato e seu eventual substituto, observando a 
legislação em vigor. 
- Aplicar as penalidades administrativas aos licitantes e aos 
contratados, quando faltosos ou inadimplentes, na forma da legislação 
em vigor. 
- Apreciar e homologar os processos licitatórios da UG, adjudicando os 
seus respectivos objetos. 

Chefe da Seção de 
Aquisição, Licitações e 
Contratos (inclusão) 

- Constituir, de forma particularizada, os processos licitatórios 
realizados na UG. 
- Manter o cadastro de fornecedores atualizado, de acordo com as 
qualificações e em função da natureza e do vulto dos fornecimentos, 
das obras e dos serviços, em consonância com a legislação em vigor, 
bem como o registro de suas atuações no cumprimento dos 
compromissos assumidos. 
- Propor, sempre que necessário, a designação de comissão especial 
de licitação. 
- Processar as publicações solicitadas pelas comissões de licitações na 
imprensa oficial e nos jornais de grande circulação, quando for o caso. 
- 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. 
- Manter, de forma sistemática, arquivo cronológico dos extratos dos 
contratos, convênios, acordos, ajustes, cartas-contrato e respectivos 
termos aditivos; 
- Utilizar modelo de instrumento convocatório que instrua os licitantes 
quanto ao correto preenchimento da proposta; 
- Manter protocolo específico de saída e quitar os protocolos de entrada 
de todos os processos licitatórios, na modalidade convite; 
- Diligenciar para que as especificações de materiais e serviços 
constem das notas de empenho de maneira clara, completa e 
detalhada; 
- Elaborar documentação relativa aos contratos e convênios para 
remessa aos órgãos competentes, com vistas a sua aprovação e 
homologação, conforme previsto na legislação pertinente; 
- Gerir todos os contratos vigentes na OM, particularmente quanto aos 
prazos de vencimento e às prorrogações; e 
- 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.” 

Pregoeiro (inclusão) 

- Cumprir as disposições legais e formais previstas para a execução 
dos processos licitatórios. 
- Conhecer todo o teor do edital e seus anexos. 
- Verificar a necessidade de nomeação de pessoal técnico em sua 
equipe de apoio, devido à complexidade do objeto licitado. 
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Membros das Seções de 
Aquisições, Licitações e 
Contratos (inclusão) 

- Cumprir as disposições legais e formais previstas para a elaboração 
e execução dos processos licitatórios. 
- 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. 
- Diligenciar para que as especificações de materiais e serviços 
constem nos processos licitatórios de maneira clara, completa e 
detalhada. 

Comissão de Pesquisa de 
Preços (inclusão) 

- 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. 
- Manter atualizado um banco de dados das empresas locais ou 
nacionais, por sua natureza ou atividade; 
- 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 

QUADRO 06 – Proposta de novas atribuições aos Agentes da Administração no RAE, por Tiago 
Pedreiro de Lima 
Fonte: Lima (2017b, pp. 51-9) (Adaptado) 
   

3.2.1.2 Instruções gerais para a realização de licitações e contratos no Ministério do 

Exército (IG 12-02) 

 

 Diploma regulamentar introduzido em 21 de maio de 1995, as IG 12-02 

catapultou o então Ministério do Exército a uma das primeiras instituições a 

regulamentar as licitações e contratos nos seus domínios, tornando-se importante 

instrumento de apoio ao serviço administrativo da OM no tocante às aquisições e 

contratações públicas. 

 As IG 12-02 estão coadunadas com a Lei nº 8.666/93, regrando cada 

procedimento atinente à modalidade licitatória cabível para a demanda da OM. 

Divididos em modalidades, os capítulos das IG emergiam cada documento necessário 

para cada procedimento. Mais importante: destrinchava a algaravia da Lei de 

Licitações para o bom e eficiente mister castrense. 

 O regulamento prevê a nomeação de uma Comissão de Cadastro, uma 

Comissão Especial de Licitação ou de uma Comissão Permanente de Licitação com 

três membros, conforme locução abaixo: 

 
Art. 24 – A Comissão de Cadastro, Permanente ou Especial de Licitação, de 
que trata o artigo anterior, será́ constituída no mínimo, por 3 (três) membros, 
nomeados pelo OD da UG, observando- se o disposto no parágrafo 4o do art. 
51 da Lei no 8.666/93. 
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§ 1o - As Comissões nomeadas na forma deste artigo serão constituídas por 
oficiais, subtenentes, sargentos ou funcionários civis do Órgão Licitante, 
devendo, entretanto, as funções de Presidente e Adjunto serem preenchidas 
por oficiais, observando-se o necessário escalonamento hierárquico e a 
habilitação técnica (BRASIL, 1995). 

   

 No caso da modalidade convite, a previsão da Comissão pode ser substituída 

por um único servidor, militar ou civil, nas mesmas condições do § 1º: “§ 2o - Para a 

modalidade de convite, a Comissão poderá́ ser substituída por um único servidor 

(oficial, subtenente, sargento ou funcionário civil do Órgão Licitante), designado pelo 

OD da UG, nos termos do parágrafo 1o do art. 51 da Lei no 8.666/93” (BRASIL, 1995). 

 A regulamentação se ateve ao previsto no estatuto licitatório, cabendo ao 

outrora Ministério do Exército discriminar as funções previstas entre seus quadros. 

Observa-se que não há indicação de cargo previsto para o exercício da função nas 

Comissões, o que se deduz tratar-se do exercício de uma comissão, posto que não 

houve incremento dos Quadros de Cargos Previsto (QCP) para a função, conforme o 

Estatuto dos Militares: 

 
Art. 26. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto 
ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em "Quadro de 
Efetivo", "Quadro de Organização", "Tabela de Lotação" ou dispositivo legal, 
são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade, 
militar ou de natureza militar (BRASIL, 1980). 

 

 As Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos do Ministério 

do Exército também discriminam as fases das licitações previstas para cada 

modalidade, assimilando o passo-a-passo necessário para a formalização do 

processo.  

 O fato de discorrer sobre as atividades necessárias para cada licitação e, em 

especial, sobre cada fase, apoia a atividade militar referente às compras públicas, pois 

dá um teor de legalidade aos atos administrativos emanados da prática licitatória, 

amparando os gestores designados. 

 Na mesma esteira, as IG 12-02 também buscou discorrer sobre as atividades 

referentes aos contratos, também escorado na Lei nº 8.666/93, cabendo determinar 

as atividades administrativas inerentes à formalização das avenças entre o particular 

e as OM do Exército Brasileiro. 

 De um modo geral, a matéria tratada nas IG 12-02 recomenda apurado acerto 

nos encargos que os militares responsáveis pelas compras públicas, principalmente 
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na delimitação das atividades das Comissões, do Ordenador de Despesas e da 

autoridade superior, além de resolver os óbices para cada fase, dividindo as atividades 

necessárias para a consecução do objetivo, especialmente com os modelos previstos 

em seus anexos. Todavia, há de se ter em mente que a regulamentação está defasada 

em alguns pontos – o que será matéria de estudo e capítulo próprios –, considerando 

o tempo de sua implementação e as recorrentes mudanças de todo arcabouço 

normativo das licitações e contratos. 

 

3.2.1.3 Outros regulamentos 

 

 Com o advento da nova modalidade licitatória do pregão, introduzida pela Lei 

nº 10.520/02, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamentou o 

pregão eletrônico, a Secretaria de Economia e Finanças baixou a Portaria nº 064, de 

3 de novembro de 2005, que regulou exercício da função de pregoeiro no âmbito do 

Comando do Exército. 

 A portaria tratou da designação do pregoeiro que, juntamente com sua equipe 

de apoio, é responsável pelas atividades relacionadas à modalidade do pregão, 

espécie análoga à comissão de licitação, prevista na Lei de Licitações. 

 Nessa regulamentação, inicialmente, a condução dos trabalhos relativos ao 

pregão, presencial e eletrônico, era atribuída somente aos oficiais que possuíssem 

curso ou estágio de pregoeiro, que habilita a executar a atividade. A alteração da 

Portaria, contudo, se deu com a Portaria nº 015, também da Secretaria de Economia 

e Finanças, de 20 de fevereiro de 2009, que abriu a oportunidade para as praças 

também exercerem a função: 

 
Art. 2° Estabelecer que, no Comando do Exército, a função de pregoeiro 
deverá ser desempenhada por militar, conforme dispõe o § 2° do art. 3° da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 
§ 1° É condição indispensável que a função de pregoeiro seja desempenhada 
por militar, com capacitação específica para o exercício das atividades 
correspondentes, preferencialmente militar do serviço ativo, pertencente o 
quadro permanente do Exército. 

   

 Registre-se, mais uma vez, que a Força não caracterizou o pregoeiro como um 

cargo, tratando-o como uma função, de acordo com a parte inicial do caput do art. 2º 

da Portaria sobredita, o que representa certa atecnia, vez que a função militar, 
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conforme o Estatuto dos Militares é “o exercício das obrigações inerentes ao cargo 

militar” (BRASIL, 1980).  

 Outra regulamentação de sobranceira valia no âmbito das licitações e contratos 

é a Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que normatiza o Sistema de Registro 

de Preços no âmbito do Comando do Exército. 

 Forma mais utilizada para realizar as compras públicas, o SRP, atrelado ao 

Pregão Eletrônico, responde por 20,46% das aquisições de todas as UG nacionais, 

conforme dados da Transparência Brasil, reproduzidos no Quadro 05. 

 A Portaria veio, nesse caso, regulamentar a utilização da ferramenta, definindo 

termos, procedimentos e documentações necessários para os pregões realizados no 

Sistema de Registro de Preços. 

 No que toca aos termos, criaram-se as figuras da Unidade Gestora 

Gerenciadora (UGG), Unidade Gestora Participante (UGP) e Unidade Gestora Não 

Participante (UGNP). Os termos são provenientes das facilidades introduzidas pela 

possibilidade de racionalização dos pregões SRP, os quais devem, sempre que 

possível, abarcar o máximo de UG possível que estiver interessada nos mesmos bens 

e serviços comuns. 

 Quanto aos procedimentos, no bojo do processo de racionalização em que as 

compras centralizadas devem ser mais utilizadas, a inovação normatizada mais 

importante ficou com criação dos grupos de coordenação e acompanhamento das 

licitações e contratos (GCALC) no âmbito das guarnições. 

 Com os GCALC, as aquisições de bens e serviços comuns devem ser 

realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação do seu respectivo 

comandante. As atribuições dos GCALC são assim determinadas: 

 
Art. 13. Os GCALC serão formados pelos fiscais administrativos das UGP, 
com vistas a: 
I – definir, de forma consensual, as licitações sob responsabilidade de cada 
UGG; 
II – coordenar as atividades das UGG e UGP de cada licitação; 
III – fiscalizar os andamentos de cada processo; 
IV – propor as devidas adaptações e melhorias nos procedimentos adotados, 
bem como à presente Portaria; e 
V – medir os benefícios das aquisições centralizadas quanto à 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade (BRASIL, 2014). 
 

  

 A Portaria nº 01-SEF ainda cuidou de normatizar o processo de utilização de 

atas de registro de preços (ARP) por OM não participante da licitação original, erigindo 
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a documentação necessária para dar o devido amparo às “caronas” em aquisições de 

outras UG. 

 No que concerne à documentação, o normativo enfim listou as peças mínimas 

necessárias que deverão compor os processos de licitação como UGP, como UGNP 

ou como UGG. Os processos devem, agora, primar pela escorreita justificativa da 

realização ou participação da OM no processo de compra.  

 Saiu-se bem a Secretaria de Economia e Finanças ao regulamentar o SRP no 

âmbito do Exército, especialmente em parametrizar as compras conjuntas e listar os 

documentos necessários para cada tipo de processo, zelando pelo fiel controle das 

necessidades das OM e pela legalidade dos atos da administração militar, contudo 

não ficou assente, neste regramento, a atribuição de função ou cargo específicos aos 

militares que labutam na seara das compras públicas. Desta feita, olvidou-se o trâmite 

burocrático afeto à fase interna mais comezinho, especialmente ao “quem-faz-o-quê” 

do processo que toca a licitação. Não há sequer menção às seções de aquisições, 

tradicionalmente nominadas de SALC, apenas determinações às UG para a execução 

das atividades ali previstas.    

 Outro regulamento de importância trata-se da Portaria nº 018-SEF, de 20 de 

dezembro de 2013, a qual aprova as Normas para Prestação de Contas dos Recursos 

Utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro (BRASIL, 2013). 

 Esse normativo não trata especificamente, como se observa em seu caput, das 

atribuições afetas aos atos relacionados às compras públicas, contudo regulamenta a 

função do Conformador de Registros de Gestão e suas atribuições. 

 Dentro das atribuições do Conformador de Registro de Gestão estão as 

orientações quanto às compras públicas. Nestes atos, especial atenção deve ser dada 

às licitações e as emissões de nota de empenho, as quais acompanham roteiros 

interessantes que auxiliam não somente o responsável pelo controle interno da OM, 

mas, da mesma forma, o gestor das licitações e contratos, o qual pode tê-los como 

parâmetros de elaboração e arquivo de documentação referente aos seus atos. 

 Por fim, e não menos importante, o novel Manual de Campanha EB 70-MC-

10.238, Logística Militar Terrestre, aprovado pela Portaria nº 131-COTER, de 8 de 

novembro de 2018, aborda a gestão orçamentária, na qual é vislumbrada como 

atividade transversal à logística, capaz de potencializar a “geração de capacidades 

militares, por meio da execução da gestão orçamentária, financeira e contábil dos 

fundos disponibilizados para a operação planejada” (BRASIL, 2018, p. 4-2), mas que 
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capenga quanto ao esteio da legalidade das responsabilidades dos gestores pela 

licitações e contratos.   

 Não obstante a ausência de definição de responsabilidades, o Manual 

reconhece que a “gestão de recursos constitui uma tarefa crítica, combinando fontes 

legais e apropriadas de fundos com requisitos rigorosamente controlados e validados” 

(op. cit., p. 4-4). 

 Coube a um manual de campanha reconhecer a necessidade premente de se 

organizar a gestão orçamentária para um melhor aprimoramento das potencialidades 

da Força.  

   

3.2.2 Desatualização da regulamentação vigente 
 
 Em que pese o Exército tenha buscado pavimentar a regulamentação aqui e ali 

de suas compras públicas, tais regramentos vêm mostrando certa desconexão com a 

realidade, em face ora da visão ultrapassada das matérias relativas às licitações, ora 

da perene mudança legislativa e jurisprudencial referente ao assunto. 

 Baseando-se nas fontes citadas no tópico anterior, citam-se três anacronismos 

relacionados às compras públicas cujos diplomas encontram-se vigente: 1) o 

estatuído pelo RISG e RAE no tocante a assunção de cargos que não obedecem à 

segregação de funções, 2) a falta de inclusão da modalidade pregão nas IG 12-02; 3) 

o desnecessário arquivamento de documentação já disponível no sítio das compras 

públicas nacionais (www.comprasgovernamentais.gov.br). 

 

3.2.2.1 Segregação de funções 

  

 A segregação de funções é mais uma forma de controle no âmbito das compras 

públicas. O seu reconhecimento foi inicialmente reproduzido no Manual do Sistema 

de Controle Interno do Governo Federal ao aduzir que  

 
a estrutura das unidades/entidades deve prever a separação entre as funções 
de autorização/aprovação de operações, execução, controle e 
contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e 
atribuições em desacordo com este principio (BRASIL, 2001, p. 67-8). 
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 O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União corre nesse 

sentido, ao entender que o princípio da segregação de funções consiste na 

“separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilização das operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo 

servidor” (BRASIL, 2008). 

 O TCU vem, inclusive, autuando unidades administrativas que não atendem ao 

mandamento, conforme decisão abaixo, em que o mesmo servidor acumulava a 

função de responsável pela licitação originária com a de fiscalização da execução do 

serviço: 

 
9.20.1. à necessidade da substituição de fiscais e auxiliares de fiscalização 
dos contratos que estejam na situação de terceirizados ou outra análoga, não 
efetiva, por servidores do quadro de pessoal (...) que não tenham 
participação direta ou indireta com a licitação que originou o contrato a 
ser fiscalizado, de forma a atender ao princípio de controle de 
segregação de funções (...) (BRASIL, 2013, grifo nosso).  

 

Em prestimoso artigo publicado na Revista do TCU nº 128, Magno Antônio da 

Silva (2013, p. 38-51) expôs o que entende ser as fases do rito procedimental das 

licitações públicas e contratações administrativas, decompondo-as de forma que 

atribua responsabilidade inerente à cada gestor ou repartição: 

 
FIGURA 03 – Decomposição da segregação de funções sob a perspectiva das licitações públicas e das 
contratações administrativas 
Fonte: SILVA, 2013, p. 45 
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Do exposto na Figura 03, o autor entendeu dividir o macroprocesso de compra 

pública em dez procedimentos, cada qual sob a responsabilidade inata e indelegável 

de um gestor ou seção, são eles: requisição formal; orçamento; ato convocatório; 

esclarecimentos, impugnações, recursos e contra-recursos; fases de aceitação, 

habilitação e adjudicação; homologação; resultado e empenho; liquidação; e 

pagamento. 

Já discorridos no capítulo anterior, cada procedimento desse comporta uma 

ação administrativa que enseja demasiada responsabilidade, que deverá ser 

devidamente decomposta para introduzir mais agentes ao processo, quer para o 

controle específico da legalidade e moralidade dos atos, quer para o apoio técnico 

específico nas demandas. “Nenhum servidor ou agente público, isoladamente, deve 

ser o responsável cabal pelo processo de execução das despesas públicas em sua 

plenitude”, arremata Silva (2013, p. 45). 

É o entendimento que Fabriza Barbosa (2017) também coaduna, de forma mais 

incisiva: 

 
Dentre os vários benefícios em se segregar as funções no âmbito das 
contratações públicas destaca-se a possibilidade de que o ato subsequente 
à tarefa ora realizada seja verificado por outro servidor público distinto 
daquele que a realizou, consistindo em um incremento no rito de controle 
administrativo. Ademais, além de inibir condutas maliciosas e o conflito de 
interesses, a segregação de funções conduz à especialização (decorrente da 
divisão de tarefas), com sensíveis ganhos em eficiência e produtividade no 
desempenho de cada atividade. 

 

Na contramão do vigente entendimento, porém, a administração castrense 

ordena que certas funções, não obstante a carência de pessoal habilitado, sejam 

exercidas por somente um militar, consoante parágrafo único do art. 52 do RISG: 

 
Art. 52. O tesoureiro, o almoxarife e o aprovisionador são subordinados 
diretamente ao Fisc Adm, no desempenho de suas atribuições. 
Parágrafo único. Quando a unidade dispuser de um só́ oficial com a 
habilitação obrigatória para o cargo, este acumulará as funções de tesoureiro, 
almoxarife e aprovisionador. 

 

Na locução desse fragmento regulamentar, o mesmo militar poderia requisitar 

um serviço, fiscalizá-lo (liquidar) e realizar o pagamento, confrontando três passos 

específicos do processo de compra, na divisão de Silva (2013, p. 45), ferindo de morte 

a segregação de funções. 
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Não é tudo. No mesmo RISG, reproduzindo a ideia do RAE, o almoxarife se 

responsabiliza pelas aquisições de material e contratações de serviços, também 

respondendo pelo atestado de recebimento ou execução: 

 
Art. 51. Os agentes da administração da unidade têm a competência e as 
atribuições prescritas no RAE e em outros regulamentos e instruções que 
estabeleçam normas para a administração militar, competindo-lhes: (...) 
§ 1o Os agentes da administração, em nível UA, são: (...) 
III - agentes executores diretos: (...) 
e) almoxarife - encarregado do setor de aquisições de material e prestação 
de serviços, bem como da administração do material e da gerência de 
estoque (BRASIL, 2003) 

 

 

Em interpretação literal, o almoxarife é o responsável por executar o 

procedimento licitatório, realizar a confecção da nota de empenho e, ainda, receber o 

produto contratado, dominando três fases da compra pública, as quais, sob a 

perspectiva do controle interno, são determinantes à possibilidade de fraude, 

conforme atesta o TCU: 

 
9.6.7. deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores para atuar, nos 
processos de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de 
comissão de licitação, fiscal de contrato e responsável pelo atesto da 
prestação de serviço ou recebimento de bens, em respeito ao princípio da 
segregação de funções (BRASIL, 2009). 

 

Diante da atual visão do controle externo sobre o princípio da segregação de 

funções, reconhece-se que a regulamentação do Exército Brasileiro merece ser 

atualizada, o que poderia ser realizada ao, inicialmente, reconhecer uma seção 

específica para as aquisições no âmbito das OM, e, depois, compartimentando as 

funções dessa seção e o almoxarifado. Com efeito, tais seções responsáveis pelas 

aquisições já existem, mais por adequação ao princípio em comento do que por 

imposição regulamentar.  

 

3.2.2.2 A modalidade pregão nas IG 12-02 

  
 Regramento muito bem desenvolvido, com especificidades próprias para 

mitigar a linguagem mais escorreita da Lei nº 8.666/93, as IG 12-02, que trata das 

instruções gerais para a realização de licitações e contratos no Ministério do Exército, 
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poderiam ser atualizadas, seguindo os novos diplomas legais que regulam as 

licitações, como, por exemplo, a Lei nº 10.520/02, que introduz o pregão. 

 No âmbito específico do pregão, o Exército resumiu-se a regular a função do 

pregoeiro, por meio da Portaria nº 064-SEF, de 3 de novembro de 2005, atualizada 

pela Portaria nº 015-SEF, de 20 de fevereiro de 2009, não descendo às minudências 

dessa importante modalidade.  

 As IG 12-02, por sua vez, regulou a atuação procedimental das modalidades 

licitatórias do Estatuto Licitatório. Os procedimentos são pormenorizados, o que traz 

mais segurança aos gestores atuantes na área.  

 Ocorre que, com o advento do pregão, poucos processos de compras ainda 

são precedidos das modalidades licitatórias presentes na Lei nº 8.666/93, o que 

tornam as IG obsoletas, não na matéria, mas no uso. 

 Com isso, caso se atualizasse o manual de 1995 para corresponder ao que há 

de novo na legislação referente às modalidades licitatórias da Lei de Licitações e, mais 

importante, regulasse o pregão, especialmente o da forma eletrônica no âmbito do 

Exército, tal regulamento poderia retornar às fontes de consulta dos responsáveis 

pelas aquisições na administração militar.      

 

3.2.2.3 Arquivo desnecessário de documentação referente às licitações 

 

 Os roteiros práticos da Portaria nº 018-SEF, de 20 de dezembro de 2013, são 

poderosos instrumentos para o gestor de licitações checar a documentação 

necessária para o arquivo dos processos de compras da OM, todavia o normativo 

esbarra no excesso burocrático de guardar documentos que já são de livre acesso 

público na internet. 

 Evidencia-se que o roteiro da Portaria nº 018-SEF reproduz o Decreto nº 5.450, 

de 31 de maio de 2005, que regula o pregão eletrônico, no tocante à instrução do 

processo licitatório: 

 
Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 
I - justificativa da contratação; 
II - termo de referência; 
III - planilhas de custo, quando for o caso; 
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas 
rubricas; 
V - autorização de abertura da licitação; 
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
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VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da 
ata de registro de preços, conforme o caso; 
IX - parecer jurídico; 
X - documentação exigida para a habilitação; 
XI - ata contendo os seguintes registros: 
a) licitantes participantes; 
b) propostas apresentadas; 
c) lances ofertados na ordem de classificação; 
d) aceitabilidade da proposta de preço; 
e) habilitação; e 
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 
XII - comprovantes das publicações: 
a) do aviso do edital; 
b) do resultado da licitação; 
c) do extrato do contrato; e 
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso 
(BRASIL, 2005). 

  

 A documentação relativa a ata, compreendendo o inciso XI e suas alíneas, 

reproduzida em partes na Portaria, é totalmente disponível no ambiente do pregão 

eletrônico na internet, com acesso livre para qualquer do povo. 

 É necessário raciocinar todo o dispêndio exigido para impressão da 

documentação, com consequente aumento de volume dos processos, provando-se 

de inequívoca ineficiência. Seria necessária verter essa determinação: aproveitar-se-

ia o acesso a rede mundial de computadores e sua festejada transparência.  

 

3.2.3 Procedimento atual de aquisição 
 
 Tratar, neste momento, dos procedimentos atuais de aquisição no âmbito do 

Exército Brasileiro requer um esforço empírico, pois materializa-se na experiência do 

autor nas atribuições e atribulações das SALC por onde passou. 

 O evidente vácuo regulamentar de uma seção apta para as compras públicas 

é questão de estudo a qual esta pesquisa se subordina, daí tê-la como produto e não 

como base. Porém o rigor acadêmico requer esses enfrentamentos, e pelo qual 

delimitar-se-á ao empirismo para perquirir o que hoje está posto para se adquirir ou 

contratar algo no Exército. 

 Baseando-se no ciclo da compra pública citado no item 3.1.1, na divisão das 

etapas a qual esta pesquisa se perfila, em que são divididas em cinco etapas 

(demanda, planejamento, procedimento, execução e controle), a formalização da 

demanda é materializada na Requisição, chamada desta forma ou nas suas 

variações: DIEx Requisitório ou na vetusta Parte Requisitória. 
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 Pinçada ainda das IG 12-02, na Requisição constará o material ou serviço a 

ser contratado, as quantidades, suas especificações e todas as informações que a 

autoridade requisitante julgar importante para o atendimento de sua demanda. 

 Nesse particular se tem uma questão a ser mais bem definida: quem é a 

autoridade requisitante? Não obstante a clareza do previsto nas IG 12-02, algumas 

OM atribuem a militares específicos a competência pela Requisição, mesmo não 

sendo a verdadeira autoridade interessada no produto. Trata-se de um caso sob 

exame desta pesquisa. 

 Após a confecção da Requisição, o documento, a priori aprovado pelo OD e 

visada pelo Fiscal Administrativo, é encaminhado ao setor responsável pela 

materialização da compra. Supõe-se que ao dar entrada na SALC, o material 

solicitado não exista ou não tenha quantidade suficiente no Almoxarifado da OM. 

 A SALC, quando ativada na OM e de posse na Requisição, inicia o 

procedimento a ser adotado para a aquisição do material ou contratação do serviço. 

Caso a OM tenha um planejamento de compras bem definido para o ano – e que 

esteja cronologicamente em sintonia –, a burocracia da aquisição é dramaticamente 

mitigada, bastando achar um Pregão SRP que contenha a tal demanda; no caso de 

não trabalhar com planejamento ou não tiver o pregão que abarque o solicitado, 

proceder-se-á nos trâmites necessários às licitações da Lei nº 8.666/93 ou Lei nº 

10.520/02. 

 Nesse proceder há alguns silêncios regulamentares sobre o “quem-faz-o-quê”. 

Primeiramente, devido a ausência de uma oficialização de uma seção encarregada 

exclusivamente de compras, todo o embasamento legal para os artífices de licitações 

carece de alicerce normativo. A partir daí cada OM exerce sua própria 

regulamentação, conforme constata Lima, que já pesquisou assunto semelhante: 

 
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 (LIMA, 2017b). 

   

 Independente da competência para a realização da atividade, a licitação 

necessita de um preço de referência para a sua divulgação. Feita a pesquisa de 

mercado para a precificação do objeto, inicia-se a elaboração do edital e das peças 

necessárias para envio à análise jurídica. Concomitante a isso, caso a demanda seja 
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de um pregão SRP, é necessário realizar as atividades da Intenção de Registro de 

Preços (IRP). 

 Concluídas as minutas e a fase de IRP, o processo estará pronto para envio à 

análise jurídica, que deverá emitir seu parecer em até 15 (quinze) dias corridos. Após 

o parecer, corrige-se o que for necessário e publica o edital e seus anexos no site de 

compras governamentais do Governo Federal. É o início da fase externa. 

 A fase externa do procedimento licitatório é toda baseada nas leis e decretos 

que a regulam, sem necessidade de muita interpretação. Por ser bem regulada, as 

UG do Exército já a fazem de forma serena, o que não impede de haver aqui e ali 

algum reclamo de atuação por parte do pregoeiro ou presidente de comissão de 

licitação. 

 Após a homologação da licitação e assinatura da ata, em caso de SRP, o 

material pedido está pronto para empenhar, isto é, ser devidamente contratado. Uma 

nova Requisição poderá ser solicitada, desta feita, somente para a confecção da Nota 

de Empenho. 

 De posse da Nota de Empenho, a autoridade requisitante ou outra seção 

específica, a depender da OM, envia-a ao fornecedor adjudicado, estabelecendo o 

prazo previsto em edital para o recebimento do produto ou execução do serviço. 

 Caso seja material, o RAE não permite dúvidas ao afirmar que o recebimento 

é competência do Encarregado do Setor de Material ou quem o valha: 

 
Art. 67. Todo e qualquer material destinado à UA deverá ser entregue nos 
almoxarifados, depósitos ou salas de entrada, acompanhados, conforme o 
caso, da nota fiscal ou documento equivalente, guia de remessa ou de 
fornecimento, cabendo aos encarregados dessas dependências participar 
essa entrega, de imediato, ao Fiscal Administrativo, para os efeitos do art. 66 
(BRASIL, 1990).  

 
 Terminado todo esse processo, a administração se satisfaz com a sua 

demanda concluída, cabendo ao controle examinar todo o procedimento de compra. 

O controle é exercido ainda na própria OM, a cargo do Encarregado da Conformidade 

de Gestão, ou pelas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) em 

trabalhos de auditoria. O controle externo, exercido pelo TCU, pode ser exercido 

durante toda a fase da compra a partir da fase externa da licitação. O controle judicial, 

assim como o externo, também podem ser exercidos em todas as fases do 

procedimento.  
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 O método aqui exposto não traz consigo o signo da perfeição, tampouco da 

excelência na execução, tanto é que os conflitos de competência foram levantados 

exatamente para se erigir a premência na necessidade da Força se debruçar sobre o 

assunto. Tratar com o Erário requer embasamento legal, definição de 

responsabilidades e padronização de procedimentos, evitando preencher lacunas per 

se.  

O observado aqui não se aplica uniformemente, nem se pretende aplicar, nas 

OM que possuem autonomia administrativa. 

 

3.2.4 Identificação de julgados contrários ao EB no controle externo 
 

 Com o fito de entender a possível prejudicialidade da ausência regulamentar, 

ou sua mera desatualização, é interessante citar julgamentos contrários ao Exército 

no órgão de controle externo, qual seja, o Tribunal de Contas da União. O termo 

“contrário” é mencionado por entender que uma condenação a um ato praticado pela 

Força não está no interesse do escopo de atribuições do próprio EB, muito menos 

pelo seu gestor, que é quem arca com multas de pesadas cifras. 

 A escolha de julgados se baseou nas premissas próprias do ciclo de compras 

adotado pela pesquisa. A formalização da demanda, o planejamento, a 

procedimentalização, sua execução e o controle são as ações que merecem ser 

iluminadas no presente tópico, sob os votos condutores dos relatores dos Acórdão 

abaixo identificados. 

 No primeiro acórdão, observa-se a malfadada falta de planejamento na 

administração castrense. No caso, a compra de fardamento foi representada por haver 

uma sobreposição de pregões com o mesmo objeto, denotando uma falta de 

planejamento da linha de ação a ser tomada para a aquisição, e, mais ainda, a 

ausência de preparação anterior para algo cuja compra é corriqueira no meio militar: 

 
9.3.1 aprimore o planejamento das aquisições de itens de fardamento, entre 
outras aquisições de bens ou serviços, abstendo-se de duplicar esforços da 
máquina administrativa com a condução de mais de um certame para a 
aquisição do mesmo objeto, sob pena de responsabilização dos gestores pela 
prática dos atos considerados indevidos; 
9.3.2. atente para a necessidade de promover as licitações anuais destinadas 
à compra de fardamento com a suficiente antecedência, de modo a assegurar 
que a conclusão do certame se dê dentro do próprio exercício financeiro, 
evitando a ocorrência de prazo exíguo para a emissão de empenho, além de 
atentar para a necessária avaliação da relação custo/benefício para a 
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realização de licitação no âmbito do sistema registro de preços, na forma do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2016). 

 

` Na decisão resta claro que a administração falhou em não prever o melhor 

caminho para a realização da licitação e, da mesma forma, não anteviu uma compra 

prevista anualmente, o que o necessário planejamento poderia propor. Carece, 

portanto, de regulamentar o planejamento de aquisições como protocolo fundamental 

a ser seguido na gestão orçamentária da OM. 

 Nesse outro trecho de recente Acórdão evidencia-se uma falha na concepção 

da demanda e no planejamento, cujos reflexos foram produzidos na execução, pelo 

qual foram repreendidos pelo controle externo, numa primeira parte no relatório e, em 

um segundo momento, no Acórdão, com multas aplicadas aos gestores: 

 
3. Ao revés do que afirma o ex-gestor, na época da assinatura do Contrato 
16/2011, o Batalhão não havia definido qual seria o objeto da avença, 
repetindo a mesma descrição genérica disposta no edital do Pregão 34/2011, 
que deu origem ao aludido contrato. Como já mencionado alhures, não 
constou a indicação dos locais em que seriam executadas as reformas, não 
havia referência a qualquer projeto que pudesse identificar o que seria 
realizado, por qual preço e em que prazo de execução. [...] 
44. Essa falta de especificação do objeto do contrato criou o ambiente 
favorável à pratica ilegal de utilizar material de construção, oriundo do Pregão 
28/2012, para promover modificações ou ajustes nos serviços e materiais que 
deveriam estar presentes no Contrato 16/2011 (peça 57, p. 2-3). Ressalto que 
o Contrato 16/2011 previa o fornecimento de todos os materiais. 
45. Lembro ainda que apenas os insumos de mão de obra e de materiais de 
construção incluídos na planilha orçamentária anexa ao edital do Pregão 
34/2011 poderiam ser adquiridos e executados no âmbito do Contrato 
16/2011. Todavia, consoante visto acima, foram efetuadas medições e 
pagamentos por itens de materiais e serviços distintos daqueles presentes na 
planilha orçamentária do Pregão 34/2011. 
46. Ao subscrever avença com as irregularidades precitadas (falta de 
definição precisa do objeto desse ajuste e de especificação dos locais em que 
seriam executadas as reformas, ausência de elaboração prévia de projetos e 
de critérios de reajuste de preço), o ex-gestor descumpriu o art. 55, incisos I, 
III e IV, da Lei 8.666/1993, que fixa entre as cláusulas necessárias dos 
contratos: a definição do “objeto e de seus elementos característicos” (inciso 
I); “o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento” (inciso III); e “os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme 
o caso” (inciso IV). [...] 
9.2. aplicar aos Srs. [omissis] e [omissis] a multa prevista no art. 58, inciso II, 
da Lei 8.443/1992, respectivamente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, 
inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao 
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente 
Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor (BRASIL, 2018).  
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 Observa-se que a falha, mesmo culposa, não preserva o gestor das multas 

aplicadas. A regulamentação das ações a serem realizadas por uma seção que cuide 

especificamente de licitações e contratos poderia prever o planejamento de compras 

para o ano e obrigar incisivamente o respeito a descrição completa e consciente do 

objeto a ser contratado. Ademais, cuidaria de acenar para evitar pregões com 

encapsulamento de serviço com material sem uma demanda específica. 

 Já na etapa do procedimento, o próximo julgado traz a baila inescusáveis erros 

procedimentais no decorrer da licitação. Sublinha-se, ainda, dubiedades na confecção 

de editais, embaraçando todo o processo licitatório original:  

 
9.3. determinar ao Centro de Controle Interno do Exército, com fundamento 
no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que informe às unidades do 
Comando do Exército que, em licitações realizadas no Portal de Compras do 
Governo Federal (sucessor do Portal Comprasnet), deve ser usada a 
ferramenta disponível para envio de anexos de propostas pelos licitantes, 
devendo o e-mail institucional da Unidade ser utilizado apenas de forma 
subsidiária em caráter estritamente excepcional, com as devidas justificativas 
registradas na ata do certame e informadas também no chat, informando ao 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) a contar da ciência deste Acórdão, as 
medidas adotadas; 
9.4. determinar ao [omissis], com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, 
que adote as medidas necessárias para conferir o tratamento previsto na Lei 
9.784/1999 e em normas correlatas aos documentos relacionados aos testes 
e ensaios balísticos que realiza, informando a este Tribunal, de 60 (sessenta) 
a contar da ciência deste Acórdão, as providências adotadas; 
9.5. recomendar ao [omissis] que preveja, nos próximos editais de licitação, 
controles efetivos para evitar questionamentos quanto a veracidade dos 
documentos apresentados pelos licitantes para comprovar a habilitação para 
a produção e a comercialização de produtos controlados, avaliando, em 
especial, a necessidade de exigir, em adição ao Relatório Técnico 
Experimental, cópia do Memorial Descritivo apresentado pela empresa ao 
Centro de Avaliações do Exército para fins de aprovação do material a ser 
comercializado; 
9.6. dar ciência ao [omissis] de que a redação do item 8.1.2 do edital do 
Pregão Eletrônico 02/2014, por ser imprecisa, levou a crer que o documento 
“Memorial Descritivo” necessitava de homologação pelo Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército – DCT (BRASIL, 2015).  

 

 Do observado, conclui-se que, não obstante toda a sorte de irregularidades 

possíveis, uma regulamentação versando sobre os procedimentos na confecção do 

edital e na operação da licitação poderiam mitigar decisões contrárias como essa. 

 Por fim, visando ilustrar a necessidade de se regulamentar as compras públicas 

no âmbito do EB, impende destacar uma decisão, conquanto afável aos gestores, rica 

no ensinamento de que a celeridade não impõe a quebra da legalidade: 

  



 106 
 

 

Ante os argumentos trazidos pelos novos elementos de defesa apresentados 
pelo Sr. [omissis], fiquei convencido de que, à época da celebração dos 
convênios tratados nestes autos, os responsáveis, a fim de dar cumprimento 
às ações necessárias à realização dos V Jogos Mundiais Militares, 
procuraram agir dentro do que é esperado do gestor médio, porquanto 
tiveram o cuidado de adotar a solução mais célere possível que lhes parecia 
estar de acordo com o princípio da legalidade, haja vista outros convênios até 
então realizados por organizações do Exército Brasileiro com fundações de 
apoio. Por esse motivo, considero presente a boa-fé objetiva dos 
embargantes, razão pela qual, em busca do princípio da verdade real, 
entendo necessário acolher os presentes embargos, para dar-lhes efeitos 
infringentes, a fim de tornar insubsistentes as multas aplicadas por meio do 
Acórdão 3.241/2013-TCU-Plenário (BRASIL, 2016). 

 

 Ora, se o Exército é sempre acionado em momentos de grave crises e, por 

diversas vezes, de forma inopinada, impõe-se a obrigatoriedade de regulamentar as 

ações de compras não só nesses casos, mas legar uma estrutura facilitadora que dê 

segurança ao comando e evite impropriedades e irregularidades administrativas. A 

regulamentação poderá mitigar? A saber. 

 

3.3 O ESTUDO DA REGULAMENTAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS E BOAS 

PRÁTICAS IMPLEMENTADAS EM OUTROS ÓRGÃOS 

 

 No presente tópico serão emergidos os ensinamentos sobre o poder 

regulamentar do estado, com o objetivo de melhor esclarecer suas virtudes e seus 

óbices, levando-se em conta os objetivos do presente trabalho. 

 Na segunda parte, serão esmiuçados os regulamentos de compras de outras 

forças singulares, bem como de órgãos civis, os quais possuem bons ensinamentos 

para serem comparados com o do EB, estudado no tópico anterior, e levantado para 

propositura de uma alteração regulamentar.  

 Nessa mesma sistemática, o direito internacional comparado se faz necessário 

para entender como se dá a gestão das compras públicas em outros países, buscando 

os melhores exemplos para uma adaptação a realidade brasileira. 

 Por fim, e em respeito ao contraditório, é importante registrar se o poder 

regulamentar seria o bastante para solucionar os problemas administrativos 

relacionados à gestão orçamentária. 
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3.3.1 O poder regulamentar do Estado 

 

 Inicialmente, cumpre esclarecer a discussão doutrinária referente à 

terminologia do poder regulamentar.  

 Por definição, o poder regulamentar é o previsto na Constituição de 1988 ao 

prescrever que compete privativamente ao Presidente da República o ato de expedir 

decretos e regulamentos para a fiel execução das leis aprovadas pelas casas 

legislativas. Se compete privativamente ao presidente, não há que se admitir a 

prorrogação de competência para outros órgãos da administração direta federal, e por 

simetria, estaduais e municipais. Caberia somente à suprema magistratura nacional o 

desígnio de regulamentar qualquer lei, como, por exemplo, a de licitações e contratos. 

 Esse entendimento é corroborado por Medauar (2015, p. 142), seguido por 

Gasparini (2012, p. 172), todavia não se pode compreender tal poder como espécie, 

mas como gênero. A própria professora secciona o poder regulamentar, destinado 

somente ao presidente, do poder normativo, este sim destinado a “emitir normas para 

disciplinar matérias não privativas de lei” (op. cit., p. 143). 

 A divisão não é aceita por Carvalho Filho, o qual entende ser o poder 

regulamentar extensivo aos editados por outras autoridades administrativas, tais como 

instruções normativas, resoluções, portarias, etc. (2013, p. 58). O autor aborda, ainda, 

a divisão dos atos de regulamentação em de primeiro grau, para os decretos e 

regulamentos, os de segundo grau, tratando das instruções normativas, a cargo de 

ministros de estado, e daí seguindo a gradação para cada nível de autoridade 

administrativa que determina o ato. 

 Importa destacar que o poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a 

existência desta. Por isso, ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei, tampouco 

criar direitos e obrigações, embora possa fixar obrigações subsidiárias, que são as 

necessárias para a adequação aos normativos legais (CARVALHO FILHO, 2013, p. 

60). 

 Para o escopo do trabalho, desta feita, o poder regulamentar pode ser 

suscitado no tocante a regulamentação, ou normatização, dos cargos, atos e ações 

necessárias a execução das compras públicas no âmbito do Exército Brasileiro. Há 

leis que dão o alicerce legal para a pretensa normatização, Leis nº 8.666/93 e 

10.520/02 à frente, bem como decretos também regulamentadores, como o Dec. nº 
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7.892/13. Dessa consolidação, uma “manualização” dos trabalhos de SALC impingiria, 

supõe-se, mais eficiência ao rito administrativo. 

 Nesse diapasão, o ato administrativo competente para ansiada normatização 

dos cargos e ações relativos à SALC calharia numa Instrução (Geral), conforme aduz 

Gasparini, ao prescrever que tal ato “é a fórmula mediante a qual os superiores 

expedem normas gerais, de caráter interno, que prescrevem o modo de atuação dos 

subordinados em relação a certo serviço” (2012, p. 142). Poder-se-ia optar pela 

revogação das IG 12-02 ou a sua atualização, pela qual prorrogar-se-ia a competência 

do antigo Ministro do Exército para o Comandante do Exército, autoridade capaz de 

normatizar o assunto tão transversal a toda Força Terrestre e seus ODS.   

   

3.3.2 Sistemática de compras e boas práticas em outros órgãos públicos 
 

 Nesta secção é imperioso trazer à tona o que a Força Aérea Brasileira já regula 

em matéria de licitações e contratos, porquanto coaduna-se em atividades 

constitucionais afins ao do EB. 

 Para não ficar somente com as forças militares, vez que a atividade de 

aquisições governamentais é plural e atravessada em todos entes administrativos, as 

experiências civis também serão compreendidas, especialmente as exitosas na 

superação de problemas iguais aos que passam os administradores militares. Foram 

escolhidos os testemunhos referentes ao Congresso Nacional, interessante por ser 

um outro poder da República, ao Banco Central do Brasil, órgão do Poder Executivo, 

e à Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG), um ente 

estadual. 

 

3.3.2.1 Força Aérea Brasileira 

 

 Em análise comparativa, a Força Aérea Brasileira, em sua última atualização 

do Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA), já reconhece o Gestor de 

Licitações, conforme extrato abaixo: 

 
Art. 38 A composição básica de uma UG EXEC, no COMAER, compreende 
os seguintes Agentes da Administração:  
I - Agente Diretor;  
II - Ordenador de Despesas;  
III - Agente de Controle Interno;  
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IV - Gestor de Finanças;  
V - Gestor de Licitações;  
VI - Gestor de Pessoal ou de Recursos Humanos; e  
VII - Gestor Patrimonial de Bens Móveis Permanentes. (BRASIL, 2014, grifo 
nosso) 

 
Nessa qualidade, o Gestor de Licitações já se incube de ter legalidade em seus 

atos, pois, além de ter reconhecida sua função, têm listadas todas suas atribuições, 

conforme fragmento abaixo: 

 
Art. 50 Ao Gestor  de  Licitações  ou  Gestor  de  Licitações  e Contratos,  
entre outras atribuições, incumbe:  
I - constituir, de forma particularizada, os processos licitatórios realizados na 
UG (UG EXEC e UG CRED);  
II - manter  o  cadastro  de  fornecedores  atualizado,  se  não  houver  outro  
setor específico para tal fim, de acordo com as qualificações e em função da 
natureza e do vulto dos fornecimentos,  das  obras  e  dos  serviços,  em  
consonância  com  a  legislação  em  vigor,  bem como o registro de suas 
atuações no cumprimento dos compromissos assumidos, propondo a 
aplicação das penalidades previstas, no caso de descumprimento das 
obrigações contratuais, conforme legislação vigente;  
III - propor, sempre que necessário,  a  designação  de  Comissão  Especial  
de Licitação (CEL);  
IV - processar as publicações solicitadas pelas comissões de licitações e 
pelos pregoeiros na imprensa oficial e nos jornais de grande circulação, 
quando for o caso, se não houver outro setor específico para tal fim;  
V - 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; [...] (BRASIL, 2014). 

 

 As competências designadas para o Gestor de Licitações dão segurança 

procedimental ao militar, uma vez que a licitação, procedimento extremamente 

regrado, é capaz de criar obrigação e gerar direitos, e que qualquer falha pode ensejar 

condenações no controle externo, ou até mesmo na justiça. 

 Nesse albergado, cumpre registrar duas importantes servidões as quais o 

Gestor de Licitações possui como atribuições: a supervisão na formalização da 

demanda e a obrigatoriedade do planejamento de compras. 

 De fulcral importância, a supervisão na formalização da demanda assegura 

certa precedência funcional na atividade, garantindo ao Gestor de Licitações a 

possibilidade de intervir logo no início do processo de compra, evitando que o malfeito 

administrativo se propague, conforme inciso IX do art. 50: “exigir dos requisitantes que 

as especificações de materiais, bens e serviços que constarão das notas de empenho 

sejam efetuadas de maneira clara, completa e detalhada” (BRASIL, 2014). 
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 A obrigatoriedade do planejamento de compras do ano vem estampada no 

inciso XI, ao estabelecer que o gestor deverá “elaborar minuta do calendário de 

licitações, em conformidade com PTA, e submetê-la à apreciação do Ordenador de 

Despesas para aprovação e posterior divulgação às UG (Executoras e Credoras)”. Tal 

medida ascende a gestão orçamentária ao patamar da planificação, que é de vital 

importância para as demandas administrativas, pois o calendário orçamentário-

financeiro é, por vezes, impositivo e não admite retardos. 

 Fez-se bem, pois, a Aeronáutica criar um cargo específico para o responsável 

pelas compras de suas OM e, mais ainda, pontuar detidamente suas competências, 

buscando dar-lhe alicerce legal para suas atividades laborais. 

  

3.3.2.2 Câmara dos Deputados 

 

 O analista legislativo Renato Fenili prestou seu testemunho de como conduziu 

uma inovação referente às compras realizadas pela Câmara dos Deputados, quando 

exerceu o cargo de Diretor da Coordenação de Compras daquela casa legislativa. 

 As diversas inovações instituídas pelo analista incluem duas que se amoldam 

a realidade castrense e poderiam ser incluídas numa regulamentação de um setor de 

compras: a criação de uma “cultura própria” do setor de compras e a elaboração de 

um plano de gestão estratégica para as aquisições/contratações (FENILI, 2016, pp. 8-

9). 

 A busca de uma cultura própria para um setor de compras de uma OM perpassa 

pelas próprias características da profissão militar. A ética militar, o decoro de classe e 

o pundonor militar coadunariam com a cultura de um setor de compras no sentido de 

desenvolvimento de militares vocacionados para esse tipo de atividade. 

 Da mesma forma que quem trabalha com tecnologia da informação 

supostamente teria mais virtudes atreladas à inovação, os profissionais de compras 

das UG desenvolveriam os seguintes aspectos, conforme Fenili: 

 
- apego à rotinização do trabalho decorrente da rígida observância a normas 
legais. Em consequência, as inovações em termos de práticas do setor são 
de modo recorrente oriundas de alteração nos marcos legais, e não da 
revisão dos processos de trabalho em si; 
- significativo senso de responsabilidade, por lidar com o dispêndio de 
recursos públicos; 
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- elevada percepção de controle, haja vista as diversas instâncias (jurídicas, 
controle interno e externo, ordenador de despesas etc.) que emitem juízos 
sobre o processo de trabalho conduzido (2016, pp. 8-9). 

 

 Observe-se que a sinalização de uma cultura própria seria a atribuição de 

virtudes ao perfil profissiográfico dos militares que labutam nessa seara. As escolas 

de formação do EB poderiam, ainda nesse período, cultivar esses valores em 

profissionais mais vocacionados para a área administrativa, especialmente os 

intendentes e os oficiais do Quadro Complementar de Oficiais (QCO). 

 Merece realce, ainda, o termo “apego à rotinização”, pois é algo que a presente 

pesquisa, inclusive, tem por objetivo: rotinizar ou roteirizar o serviço próprio da 

atividade de compras de uma UG. A obediência às normas legais vem, dessa forma, 

sedimentar o aspecto volitivo do administrador militar, o qual deverá sempre agir 

respeitando o princípio da legalidade. 

 A outra inovação proclamada por Fenili é no sentido de se trabalhar conforme 

um plano de gestão estratégica no setor de aquisições. O autor implementou um 

Programa de Gestão Administrativa que atuou em seis categorias, da forma do 

Quadro 07 abaixo: 

 
Categoria Objetivo Específico 

Celeridade 

Automatizar o processo de aquisição 
Diminuir o tempo de tramitação e da quantidade de trâmites do processo de 
aquisição 
Rever normas e rotinas internas que comprometam a celeridade do processo 
Elaborar acordos de nível de serviço entre as áreas envolvidas no processo 
de aquisição 

Método Elaborar metodologia para a estimativa de preços 

Padronização 
Padronizar procedimentos e documentos  
Disponibilizar jurisprudência interna consolidade pelos órgãos jurídicos da 
Casa, no que concerne às licitações e contratos 

Planejamento 
Integrar o planejamento orçamentário com a aquisição de bens e serviços 
Disponibilizar informações relacionadas ao planejamento e execução 
orçamentária aos órgãos administrativos da Casa 

Pessoal Capacitar servidores envolvidos nas atividades relacionadas à gestão 
administrativa 

Subprocessos 

Aperfeiçoar a fiscalização de contratos 
Aperfeiçoar a gestão de almoxarifados 
Aperfeiçoar a gestão de sistema de registro de preços 
Aperfeiçoar o processo de liquidação 

QUADRO 07 – Objetivos do Programa de Gestão Administrativa da Câmara dos Deputados 
Fonte: FENILI, pp. 14-5. 
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 Vários dos objetivos propostos no programa cumprem as mesmas demandas 

a respeito do sistema de compras do Exército. É importante mencionar que o 

programa supradito é de 2009, e que vários dos objetivos acima aludidos já foram 

supridos com a própria legislação (p. ex. metodologia de preços) como, no caso do 

Exército, com a implementação de sistemas de gestão (p. ex. Sistema de 

Acompanhamento Gerencial). 

 Não obstante, os objetivos quanto a celeridade, padronização e planejamento 

ainda carecem de regulamentação na Força, por isso merecem ser citados como 

exemplos a serem seguidos. 

 Quanto a celeridade, o autor aborda que uma importante ferramenta a ser 

estudada é o mapa do processo de aquisição da UG. Nele verifica-se todos os passos 

necessários à consecução da compra, realizando uma análise qualitativa do processo. 

 A análise conseguiu diagnosticar os maiores clientes por despesa realizada e 

os maiores clientes por pedidos. Abordou, ainda, a incidência de pedidos e os gastos 

efetuados por modalidade de compra.  

Aliado ao controle de prazo, em dias úteis, para cada tipo de processo, a 

Câmara de Deputados conseguiu identificar os eventuais gargalos e/ou restrições no 

processo e o que daria margem à realocação de recursos entre responsáveis por 

fases do processo (FELINI, 2016, p. 22). 

 A implementação dessa análise de dados sistemática pelas UG do Exército 

Brasileiro suplementaria controles gerenciais e traria informações mais próximas da 

realidade para a decisão de comando a nível de gestão orçamentária. 

 No tocante à produção, o analista buscou padronizar procedimentos e 

documentos, conjuntamente com a disponibilização de jurisprudência interna 

consolidada no que concerne às licitações e contratos. 

 A padronização foi buscada com a implementação de ferramentas de 

tecnologia da informação, atuando mormente na automação da fase interna, fase que 

também carece de padronização e roteirização nas UG do Exército. 

 Com essa e outras implementações, o processo de aquisição governamental 

experimentou uma melhora na sua celeridade, ao passo que a padronização evitou o 

provável encaminhamento incorreto da demanda e o futuro retrabalho (FENILI, 2016, 

p. 43). 

 Na Câmara de Deputados também havia um “conflito de competência”, tal qual 

já abordado acima, que foi resolvido com a repartição das competências na demanda 
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em órgão solicitante, órgão especificador e orçamentista, divisão a qual se amoldaria 

a realidade das SALC do EB. 

 Na esteira do planejamento, a implementação do calendário de aquisições 

serve como organizador temporal das compras e estabelece cronograma para a 

instrução conjunta de demandas análogas, visando evitar, também, o fracionamento 

de despesas (FENILI, 2016, p. 15). 

 Essas ações em três categorias foram apenas parte das melhorias de gestão 

implementadas na coordenação do analista legislativo Renato Fenili, quando na sua 

função de Coordenador de Compras da Câmara dos Deputados. Todavia, reconhece-

se que as mesmas demandas de aperfeiçoamento das compras naquela casa 

legislativa são as das UG do Exército Brasileiro, quando não das outras seções de 

compras espalhadas pelo território nacional, independente do ente federativo. Deduz-

se daí que as soluções desse órgão podem perfeitamente atender a outras 

instituições. 

   

3.3.2.3 Banco Central do Brasil (BCB) 

 

 As compras públicas no âmbito do Banco Central acompanham um 

regulamentado fluxo de processo, estabelecendo competências e responsabilidades 

para cada ator no processo de aquisição. 

 Daniel Cardim Heller, Chefe-adjunto no Departamento de Infraestrutura e 

Gestão Patrimonial do BCB, esclareceu que no órgão – assim como nas OM do 

Exército – cada área demandante é encarada como um requisitante. Desta feita, 

quando da necessidade de um material ou serviço, cada requisitante deve especificar 

o objeto de sua contratação, elaborando um Termo de Referência o mais completo 

possível, detalhando quantidades, forma de fornecimento, especificações técnicas da 

aquisição ou contratação, bem como providenciando a pesquisa de mercado 

(BRASIL, 2017).  

 O analista também reconhece o planejamento como a fase mais importante do 

procedimento, destacando que a atuação de cada departamento durante o processo, 

devidamente delimitada, não é estanque, mas com incentivo à harmonização e à 

discussão construtiva: 
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Claro que o planejamento é uma das fases mais importantes da contratação, 
e assim, os requisitantes devem observar com detalhe esta etapa, para que 
não ocorra a falta de produtos e equipamentos, ou a descontinuidade na 
prestação de algum serviço. A priorização das contratações ocorre 
incialmente em cada uma das Unidades requisitantes, e após, o processo é 
encaminhado ao centralizador dos pedidos, que então agrupa as solicitações, 
realizando uma priorização mais ampla, sendo os processos submetidos à 
Divisão de Licitações e Contratações – Demap/Dilic, para condução do 
processo de licitação ou eventualmente de contratação direta. A 
harmonização dessas atividades ocorre exatamente porque existem diversos 
setores para tratar da contratação, mas cada um com sua 
responsabilidade bem delimitada. Além disso, apesar de todas as ações 
serem formalizadas via documentos no processo, há um estímulo à conversa 
e à discussão construtiva, ocorrendo o entendimento entre os diversos atores. 
Assim, existindo alguma dúvida ou divergência, é marcada uma reunião para 
os esclarecimentos, o que conduz a uma redução nos prazos, evitando-se a 
perda de tempo com encaminhamentos muitas vezes desnecessários. Cabe, 
ainda, destacar a recente criação do CGA – Comitê Estratégico de Gestão 
Orçamentária e de Aquisições, consoante recomendação do Tribunal de 
Contas da União, com vistas ao aperfeiçoamento da governança de 
acompanhamento da execução orçamentária e gestão de aquisições no 
âmbito do Banco Central, consolidando as atividades de coordenação e 
planejamento, contando, inclusive, com representantes das diversas 
unidades do Banco Central, e com o envolvimento da alta administração da 
autarquia (BRASIL, 2017, grifo nosso). 

 

 Na fase de procedimento, o Banco Central se utiliza de ferramentas de TI para 

implementar o Termo de Referência eletrônico e daí vai para a preparação do edital, 

que é acompanhada por servidores especializados na sua elaboração, o que facilita 

bastante o procedimento por parte do pregoeiro:  

 
Após a unidade requisitante elaborar sua solicitação de contratação, com a 
devida justificativa, e o termo de referência, o processo, atualmente já 
eletrônico, é encaminhado para a Divisão de Licitações e Contratações – 
Demap/Dilic, do Departamento de Infraestrutura e Gestão Patrimonial – 
Demap, para preparar o edital de licitação ou a contratação direta. Assim, 
depois do planejamento e da elaboração do termo de referência, o 
Demap/Dilic fica responsável pela continuidade da fase interna, e, 
posteriormente, pela fase externa, realizando a licitação. Na preparação do 
edital, é feito o controle dos projetos básicos/termos de referência, pois estes 
são submetidos ao crivo de servidores treinados na elaboração dos editais. 
Em seguida, o processo é encaminhado ao Pregoeiro para aferir se estão 
adequados os termos do edital, incluindo projeto básico/termo de referência, 
minuta de contrato e demais anexos. Dessa forma, está configurado o double 
check nos termos da minuta do edital, pois pelo menos dois servidores 
analisaram a referida minuta, além do coordenador da área e do chefe da 
divisão, preliminarmente ao encaminhamento à Procuradoria-Geral do 
Banco, que fará a análise jurídica. Na fase externa do certame o Pregoeiro 
também é assistido por uma equipe de apoio efetiva, que o auxilia desde os 
trâmites operacionais de sistema, bem como na análise técnica da 
documentação/amostra apresentada pelos licitantes (BRASIL, 2017). 
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 Já quanto a etapa da execução, o BCB também dispõe de controles de 

informática que assistem aos fiscais de contratos, facilitando sua gestão e evitando 

erros administrativos:  

 
o Banco Central já implementou o Saic – Sistema de Administração de 
Instrumentos Contratuais, que propicia ao gestor e aos fiscais de contratos o 
acompanhamento das ocorrências na execução contratual, especialmente 
em relação aos valores contratados, os pagamentos efetuados, aditivos, 
garantias existentes, com a emissão de mensagens alertando para etapas 
importantes da contratação, como o seu vencimento, enfim, registra toda a 
vida do contrato e facilita a atuação do gestor e dos fiscais, além de permitir 
a consulta das informações dos contratos por qualquer servidor, colaborando 
para a transparência nas contratações. Claro que o sistema ainda pode ser 
melhorado, com vistas ao desenvolvimento dos relatórios gerenciais, mas já 
auxilia bastante, em razão de se poder contar com as informações 
consolidadas de todos os instrumentos contratuais (BRASIL, 2017). 

  

3.3.2.4 Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG) 

 

 Mais um caso que merece relevo é o da SEPLAG-MG, no qual se viam os 

mesmos problemas relacionados à gestão orçamentária do estado. Na espécie, as 

intercorrências aconteciam na fase do planejamento, especialmente na deficiência 

dos processos de comunicação entre os setores demandantes e o setor de execução. 

Comparando à realidade castrense, a diatribe era entre um almoxarifado (ou outro 

setor que demandasse algum material ou serviço) e a SALC, que a si consistia na 

atividade de executar a compra (FERRER; SANTANA, 2015, p. 63). 

 Nesse contexto, as unidades demandantes e boa parte da administração 

mineira “não consideravam o impacto que o planejamento de compras poderia gerar 

nos seus resultados de compras, além de serem constantes os relatos de dificuldades 

nas aquisições, conforme atestam Renata Vilhena e Ana Hirle (in FERRER; 

SANTANA, 2015, p. 55). 

 Com o esse diagnóstico, a SEPLAG-MG elaborou um modelo de planejamento 

de compras focado nos seguintes pontos (op. cit, pp. 63-4): 

 
- conferir previsibilidade à demanda de aquisições e contratos em cada 
instituição; 
- mapear e distribuir os processos de compras e esforço do setor de compras 
ao logo do exercício financeiro;  
- possibilitar o mapeamento e a priorização de processos críticos dentro da 
realidade de cada instituição; e  
- imprimir eficiência ao atendimento das demandas dos setores finalísticos. 
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 Os quatro pontos acima poderiam desentranhar duas ações básicas e 

necessárias para suplantar o planejamento capenga. Basicamente, as articulistas 

acreditam que : 1) os setores demandantes devem, já no final do ano anterior, informar 

toda a sua demanda por bens e serviços projetada para o exercício posterior, 

informando, ainda, a data máxima para a disponibilidade da licitação; 2) com esses 

dados consolidados de todas as seções demandantes, a seção responsável por 

executar as compras deverá estabelecer o seu calendário. 

 As ações discriminadas são de fácil aplicação e, com efeito, já são realizadas 

na maioria das Organizações Militares que dispõem de autonomia administrativa, 

contudo há um diferencial: a formalização desse planejamento por meio de uma 

ferramenta de TI criada especialmente para esse desiderato.  

 O sistema foi concluído em 2011 pela SEPLAG-MG e houve uma sensível 

melhora na compreensão dos setores demandantes e os setores responsáveis pelas 

compras (FERRER; SANTANA, 2015, p. 66). 

 Ademais, o sistema, a partir de suas atualizações, conseguiu disponibilizar um 

catálogo de matérias e serviços, o qual ajuda sobremodo os demandantes. Ademais, 

já há uma integração do sistema de planejamento com o próprio sistema da gestão 

orçamentária: 

 
As demandas de compras, portanto, passaram a integrar a gestão 
orçamentária com a disponibilização de informações qualificada acerca dos 
processos a serem realizados e dos processos em execução em cada 
exercício financeiro. Essa integração permite a identificação das reservas 
orçamentárias para os compromissos firmados e para os futuros 
comprometimentos com contratos, imprimindo maior efetividade ao 
planejamento e execução orçamentários (op. cit., 2015, p. 68). 

  

  

3.3.3 Direito internacional comparado 
 

 Visando robustecer a pesquisa, impõe-se necessário trazer um modelo de 

compras públicas de outro país, a priori bem-sucedido, em que, mais uma vez, o 

planejamento se sobrepõe como a etapa mais importante do procedimento. 

 Nos Estados Unidos da América, conforme observa o professor Aldo Dórea 

Mattos (BRASIL, 2017b), o planejamento é elevado à fase mais crucial do processo 

de compra pública: 
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Quando trabalhei nos EUA, eu percebi algo que me impressionou bastante: 
a antecedência com que os órgãos públicos faziam seus projetos e 
preparavam as licitações. Isso dava tempo de se produzir um projeto de 
engenharia bem concebido, bem desenhado, bem analisado e com um grau 
de detalhe que permitia um orçamento mais preciso tanto do ponto de vista 
da Administração Pública, que tem que aprovisionar recursos, quanto para o 
setor privado, que fará ofertas na licitação. O alto grau do projeto — lá 
praticamente não se fala em licitar com projeto básico, a não ser em grandes 
empreendimentos contratados como EPC — propicia uma diminuição no 
número de aditivos, atrasos e pleitos. Outro aspecto importante é a 
preocupação com o cronograma. O contratante e o construtor sentam 
semanalmente para discutir cronograma e identificar atrasos, a fim de 
poderem agir para debelar o foco do problema e tomar providências em 
tempo hábil. Todo mês, junto com a medição, cabe ao construtor enviar o 
cronograma da obra atualizado (BRASIL, 2017b).  

 
 Na fase da execução, com reflexos no controle, outro pronto de apreciável 

consideração é o performance bond, no qual a garantia do contrato (principalmente 

de obras) é acordado junto às seguradoras, que devem responder por 100% da 

avença caso a empresa não conclua a obra, o que impõe as empresas seguradoras 

serem as primeiras fiscalizadoras dos serviços: 

 
O destaque no aspecto das garantias contratuais está na figura 
do performance bond, que é um seguro que a construtora contratada tem que 
apresentar no início da obra. O detalhe é que esse seguro deve cobrir 100% 
do valor do contrato. O performance bond garante que, no caso de falência 
da construtora ou de manifesta incapacidade para desempenhar os serviços, 
o órgão público possa acionar a entidade seguradora. Caberá então à 
seguradora terminar a obra dentro dos termos contratuais do segurado — se 
ela irá terceirizar a obra com outra empresa, fazer licitação ou assumir 
pessoalmente a condução dos serviços, o problema é interno da seguradora. 
Se o término dos serviços vier custar à seguradora mais do que o saldo do 
contrato, esse é o risco de ter emitido apólice a quem não merecia. Para dar 
um performance bond a uma construtora, a companhia seguradora vasculha 
o histórico da empresa. Consulta clientes antigos, inspeciona obras 
concluídas e em andamento, analisa balanços contábeis, avalia a capacidade 
de crédito, etc. Enfim, procura se municiar de todas as informações para 
calcular o risco e fixar o prêmio do seguro. As seguradoras tornam-se, desta 
forma, o fiel da balança na questão das garantias contratuais. O sistema 
americano é eficaz. Ele simplesmente elimina o fantasma das obras 
inacabadas. No Brasil, a Lei 8.666/93 faculta aos órgãos cobrarem caução de 
tímidos 5% do contrato. Convenhamos: não peneira nada e não garante coisa 
alguma (BRASIL, 2017b). 

 
 A ferramenta do performance bond está inserida na minuta do projeto de lei 

para a nova lei de licitações, que ora caminha no legislativo nacional, por meio do 

Projeto de Lei nº 6.814/17. 
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3.3.4 Regulamentação como solução prática na gestão orçamentária  
 
 Trazendo à compreensão o fato de uma futura regulamentação na seara das 

licitações e contratos, no âmbito do EB, ser um provável fator de incremento à 

eficiência administrativa das OM com autonomia administrativa, a opinião contrária 

merece ser sopesada, quer como respeito ao contraditório, quer como provocação à 

liberdade acadêmica. 

 Acompanhando as infindáveis modificações na legislação, nos regulamentos e, 

até mesmo, na jurisprudência do TCU, será que a opção pela não regulamentação 

seria uma alternativa estratégica? 

 Afinal, dedicar-se a criação de um marco normatizador para, tão logo, modificar 

um entendimento sobre uma matéria afeta à compra pública na Corte de Contas, não 

seria algo que poderia se estabelecer como um círculo vicioso de trabalho e 

retrabalhos, destinado somente a saturar uma equipe dedicada à matéria? 

 Florencia Ferrer, quando analisa a pantomima latina de normatizar tudo, encara 

a regulamentação como algo menor, cujo proveito não comprova a eficiência da 

compra em si: 

 
A discussão legal e do marco normativo ocupam a maior parte dos esforços. 
O tempo dos profissionais envolvidos nas compras públicas é focado na 
revisão e adequação de procedimentos. Sendo a visão legal e normativa sua 
priorização, a gestão se limita e se restringe, em boa parte das vezes, ao 
cumprimento do estabelecido e da norma, gerando-se conflitos quando se 
enfrenta alguma necessidade de inovação do que o próprio mercado 
fornecedor exige com frequência. Este foco excessivo na norma muitas vezes 
desvia o olhar do que é mais relevante: processos perfeitos podem 
encobertar processos desnecessários, com total adequação a norma, mas 
que significam um enorme desperdício de recursos públicos (FERRER et al., 
2015, p. 145). 

 
 É nessa que via que se sobrepõe ainda mais o novel estado gerencial em face 

do estado burocrático. Neste, o Estado comporta instituições basicamente 

hierarquizadas e controle enfocado nos processos. Aqueloutro, atrelado ao viés 

liberal, pugna pela flexibilização organizacional e o controle nos resultados, não nos 

meios, rifando os ditames burocráticos (MAFRA, 2005). 

   
O modelo burocrático enfatiza aspectos formais, controlando processos de 
decisão, estabelecendo uma hierarquia funcional rígida, baseada em 
princípios de profissionalização e formalismo. Os procedimentos formais são 
feitos por funcionários especializados, com competências fixas, sujeitos ao 
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controle hierárquico. Há a profissionalização do funcionário burocrático, que 
exerce o cargo técnico em razão de sua competência, comprovada por 
processo de seleção. Afasta-se o nepotismo e as relações de 
apadrinhamento. O exercício de cargos públicos passa a ser uma profissão, 
com remuneração previamente conhecida pelo indivíduo e pela sociedade. 
Houve, nesse período, a criação das primeiras carreiras para funcionários 
públicos e a realização dos primeiros concursos públicos, efetuados no 
Governo Vargas, na década de 30 (SARTURI, 2013). 

 

 A administração gerencial visa a desregulamentação: uma forma de 

relacionamento do Estado com o cidadão mais leve e eficiente (REIS, 2014). 

 É objetivo, pois, da presente pesquisa perquirir se a regulamentação é 

motivação bastante para incrementar a eficiência administrativa dos processos de 

licitações e contratos das UG do Exército. A revisão da literatura aponta suas 

hipóteses, agora faz-se necessário cotejar o discorrido com a experiência prática. 
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4 RESULTADOS 

  

 As questões de estudo propostas ainda no item 1.4 da presente pesquisa já 

foram inicialmente respondidas pela Revisão da Literatura, a qual perfez a sua 

totalidade no tocante ao que já está regulamentado no país sobre compra pública. 

Nessa senda, a alínea “a” das Questões de Estudo considera-se cumprida. 

 Da mesma forma, a letra “c” do item 1.4, também foi levantada em subcapítulos 

específicos na revisão literária, os quais abordaram a sistemática de compra e as boas 

práticas em outros órgãos públicos nacionais (FAB, Câmara dos Deputados, BCB e 

SEPLAG-MG) e internacional (EUA), o que dignificou certas práticas administrativas 

interessantes para a Força. 

 As outras questões de estudo levantadas – alíneas “b”, “d” e “e” – foram 

analisadas de forma híbrida, considerando que, por perpassarem a praxe 

administrativa e conceitos opinativos, merecem o foco por mais de um instrumento de 

pesquisa, daí a necessidade de questionário e entrevistas. 

 A compreensão do problema e seu estudo sistemático, atravessando os 

objetivos e suas respectivas questões de estudo, direcionam instrumentos de 

pesquisa que se aproximam na condução de, inicialmente, diagnosticar a situação em 

que se encontra as compras públicas no âmbito do Exército Brasileiro, alinhavados 

nas letras “b” e “d” do item 1.4, e, como finalidade, propor a terapêutica para sua 

melhor gestão, conforme alínea “e”. 

 Na perspectiva do trabalho, como os instrumentos de pesquisa não são 

alinhados exclusivamente com cada variável, dimensão ou indicador, é mister recorrê-

los na sua individualidade, isto é, propor os resultados por instrumentos, e não por 

dados objetivos. 

 Essa decisão se impõe pelo fato de que, conforme Quadros 01 e 02, não há 

especificidade absoluta de um indicador para um método de pesquisa, mas uma 

transversalidade desses para com a necessidade acadêmica de se aprofundar o 

problema. Limitar-se a um indicador específico tolheria a análise holística que a 

matéria das licitações e contratos administrativos requerem, pois, como se observou, 

não há certo nem errado, mas pontos de vista diferentes, cada qual com seu 

embasamento. 
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 Desse modo, os presentes resultados serão ora apresentados por seus 

instrumentos, para, depois, analisa-los detidamente, pontuando objetivos e questões 

de estudo em um quadro sinóptico. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Resultados obtidos nos questionários dirigidos aos chefes de SALC 

 

 O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira dirigida aos dados 

iniciais para verificação da amostra em conjunto com a análise da variável 

independente e suas dimensões. A segunda parte aborda mais detidamente a variável 

dependente, tratando especificamente da gestão orçamentária das UG. 

 A variável independente foi analisada por meio das dimensões “pessoal” e 

“legalidade”, as quais foram dissecadas em indicadores que ora expunham a situação 

do pessoal militar que trabalha com as licitações e contratos, assim como a relação 

desses para com a percepção de legalidade de suas ações no contexto da realização 

da compra pública. 

 Os indicadores atinentes à variável dependente foram sistematicamente 

tocados no questionário, fruto da necessidade de estudá-los para a percepção da 

situação da gestão das compras públicas realizadas pelas SALC do Exército 

Brasileiro, conforme objetivo de estudo apresentado.  

 

4.1.1.1 Verificação da amostra 

 

 A categorização da amostra proposta no Quadro 03 foi cumprida tanto no 

aspecto quantitativo total, como na divisão das Regiões Militares, cujos limites 

territoriais são a forma adotada pela DGO/SEF para distinguir as OM na administração 

castrense. 
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GRÁFICO 01 – Pergunta nº 01 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

Como se observa no gráfico acima, todas as Regiões Militares foram citadas 

nas respostas, adequando-se a percentagem estabelecida da representatividade no 

contexto da população erigida, que são as de OM que são UG. As respostas totais 

ficaram assim distribuídas: 

 

Região Militar Quantidade de 
UG 

Quantidade 
mínima de 
respostas 

Respostas 
obtidas 

Porcentagem 
na amostra 

1ª RM 66 10 10 11,9% 

2ª RM 31 5 7 8,3% 

3ª RM 74 11 16 19% 

4ª RM 16 2 2 2,4% 

5ª RM 36 5 8 9,5% 

6ª RM 11 2 2 2,4% 

7ª RM 34 5 5 6% 

8ª RM 20 3 3 3,6% 

9ª RM 28 4 11 13,1% 
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10ª RM 18 3 4 4,8% 

11ª RM 36 5 7 8,3% 

12ª RM 32 5 9 10,7% 

Total 402 60 84 100% 

QUADRO 08 – Respostas ao Questionário por RM 
Fonte: O Autor 
 

GRÁFICO 02 – Pergunta nº 02 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Para ir além da mera limitação territorial da unidade militar a que pertence o 

chefe da SALC, visando perscrutar ainda mais esse agente que labuta na seara das 

compras públicas, a pesquisa adentrou ainda no campo de dados mais específicos, 

como o Gráfico 02 acima, o qual aborda a vocação da OM que o chefe da SALC serve, 

conforme mesma classificação da mesma DGO/SEF, assim como o Gráfico 03 abaixo, 

o qual aduz o posto ou graduação dos responsáveis. 
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GRÁFICO 03 – Pergunta nº 03 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

Tais dados são meros prolegômenos para melhor apresentar os dados e 

cumprir os objetivos propostos de situar as SALC no âmbito nacional. 

  

4.1.1.2 Capacitação do chefe da SALC 

 

 Adentrando às particularidades evidenciadas na variável independente, qual 

seja a regulamentação da SALC no âmbito do EB, o estudo da dimensão pessoal é 

primeiramente avaliado no indicador habilitação, que foi diagnosticada nas questões 

4 a 9 do questionário aplicado. 

GRÁFICO 04 – Pergunta nº 04 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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No gráfico acima, o questionamento refere-se às funções já exercidas pelo 

chefe da SALC, o que induzirá a uma melhor percepção da habilitação do militar para 

a função. A priori, se já passou por alguma atividade que tangencia o ramo da compra 

pública, mais habilitado para o cargo estará. 

 Como se vê, 97,6% dos chefes de SALC já passaram por outras atividades 

administrativas, sendo, no mais das vezes, 51,2% especificamente, funções 

“preparatórias” para a chefia das licitações e contratos da OM: encarregado do setor 

de material e encarregado do setor de aprovisionamento.  

 
GRÁFICO 05 – Pergunta nº 05 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
  

No mesmo contexto da habilitação para a execução das atividades típicas, o 

Gráfico 05 acima aborda a quantidade de OM que o militar serviu em que tenha 

exercido atividade efetivamente na SALC. 61 militares dos 84 do universo amostral 

responderam que já haviam exercido função na SALC, o que permitirá, também, 

cotejar a praxe de uma OM em comparação a outra, que será mote da questão nº 22 

vindoura. 
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GRÁFICO 06 – Pergunta nº 06 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

 

Além da quantidade de OM em que tenha servido, o militar na questão 6 

respondeu quanto tempo possui de experiência com as atividades específicas de 

SALC, o que se traduz, lá como cá, numa importante mensuração do quórum 

qualificado que respondeu a pesquisa. Destes, 41,7% já exerceram mais de quatro 

anos de atividade específica de licitações e contratos. 

 
GRÁFICO 07 – Pergunta nº 07 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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Outra pergunta que encaminha um diagnóstico da habilitação dos militares que 

desempenham função na SALC é sobre se o agente possui, além da formação militar, 

alguma outra formação que o faça entender o mister das compras públicas.  

 Foram entendidos como válida e complementar para o desempenho da função 

de chefe de SALC as seguintes formações: bacharelado em administração, direito ou 

ciências contábeis; pós-graduação nas áreas de administração, ciências contábeis, 

direito ou gestão; ou outros cursos ou extensões, tais como curso de pregoeiro, cursos 

na ENAP, ESAF etc. 

 A questão informou que 95,23% dos militares que exercem a chefia da SALC 

possuem cursos que permitem auxiliá-lo nas suas atividades. 

 
GRÁFICO 08 – Pergunta nº 08 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

GRÁFICO 09 – Pergunta nº 09 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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Os Gráficos 08 e 09 expõem o conhecimento e utilização das ferramentas de 

capacitação disponíveis na internet para o aprimoramento técnico-profissional que o 

chefe da SALC deve ter para exercer suas atividades. O resultado demonstra que os 

agentes envolvidos com compras públicas, em sua plenitude, conhecem e utilizam 

essas ferramentas. 

   

4.1.1.3 Situação de pessoal 

 

 Na dimensão de pessoal, outro indicador que a pesquisa se ateve foi a situação 

de QCP que a UG dispõe para realizar as atividades típicas das compras públicas. 

Nesse viés, as perguntas nº 10 a 12 diagnosticam essa situação e pretende aclará-la 

para o objeto do Trabalho. 

 
GRÁFICO 10 – Pergunta nº 10 do Questionário 
Fonte: Formulários Google  
  

 No Gráfico 10, 63,1% dos militares responderam que nas OM onde servem 

atualmente não possuem uma estrutura de SALC prevista em QCP.  
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GRÁFICO 11 – Pergunta nº 11 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Na pergunta posterior (Gráfico 11), 69% dos chefes de SALC acumulam esta 

função com a de pregoeiro e/ou presidente de Comissão Permanente de Licitação. 

 
GRÁFICO 12 – Pergunta nº 12 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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 Visando, ainda, ter a noção de como está distribuída as SALC nas OM pelo 

Brasil, um importante dado foi levantado na pergunta acima (Gráfico 12), que informa 

o efetivo de militares (oficiais, subtenentes/sargentos e servidores civis) que 

efetivamente trabalham com as aquisições da UG. O dado servirá para confrontar com 

a falta de previsão da SALC no QCP da OM. 

 

4.1.1.4 Percepção da legalidade dos atos administrativos 

 

 Alinhado ao objetivo que avalia as consequências da regulamentação atual nos 

processos de compra do Exército Brasileiro junto ao órgão de autuação do controle 

externo, a dimensão legalidade requer seu estudo em consonância com os 

indicadores a si fixados. 

GRÁFICO 13 – Pergunta nº 13 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 O Gráfico 13 acima apresenta o parâmetro de conhecimento da legislação por 

parte do chefe das licitações e contratos da OM. Nessa senda, 90,5% entendem 

conhecerem bastante ou próximo disso a legislação, outros 9,5%, no entanto, 

reconhecem não possuírem conhecimento suficiente dessa legislação. 
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GRÁFICO 14 – Pergunta nº 14 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Na esteira da pergunta nº 13, o Gráfico 14 vem oferecer a percepção do militar 

responsável pelas aquisições da UG quanto ao já normatizado pelo EB na seara das 

compras públicas. 

 Como se observa, 67,8% entendem que, não obstante uma reconhecida 

atualização, a regulamentação ainda se coaduna com os ditames atuais referente à 

matéria. Na outra banda, 32,1% entendem que o normatizado não supre mais a 

demanda para os trabalhos correntes de SALC.  

 

4.1.1.5 Segurança na execução de procedimentos 

 

 Um indicador que também se alinha com o mesmo objetivo do tópico anterior 

é o referente à segurança na execução dos procedimentos. Esse parâmetro foi 

avaliado no gráfico abaixo, em que os chefes de SALC tiveram a oportunidade de 

julgar-se nessa segurança procedimental somando toda bagagem de conhecimento, 

experiência e capacitação profissional: 
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GRÁFICO 15 – Pergunta nº 15 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Como se verifica, 86,8% entendem que possuem certa cautela na execução 

das atividades de compra pública, embora haja algum ou outro desalinho normativo.  

 

4.1.1.6 Padronização de procedimentos 

 

 Ingressando na variável dependente, a padronização de procedimentos é uma 

dimensão que se atém a três indicadores: padronização da fase interna da licitação; 

padronização da fase externa da fase da licitação e padronização na gestão dos 

contratos administrativos. 

 O macroprocesso da aquisição pública alberga várias fases e procedimentos. 

Nesta pesquisa, pinçou-se algumas atividades específicas isoladas para se ter a 

referência de como essas ações estão sendo realizadas por cada UG. A variação 

elevada pode indicar uma falta de padronização no contexto geral. 

 Desse modo, o Gráfico 16 abaixo informa que em 77,4% das OM é a seção 

demandante que realiza o pedido de requisição do material a ser licitado, o primeiro 

passo físico para uma compra pública. 
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GRÁFICO 16 – Pergunta nº 16 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Já na pergunta nº 17, cujo gráfico se apresenta abaixo, há uma clara clivagem 

nas OM: 38,1% dessas é a própria SALC que confecciona o Termo de Referência e 

54,8% é a seção demandante que o realiza. Há, ainda, outras seções aventadas que 

o fazem, demonstrando excêntrica falta de padronização, conforme se observa: 

 
GRÁFICO 17 – Pergunta nº 17 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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 A busca por um marco normativo para o acerto dessas definições de “quem-

faz-o-quê” também deve se enveredar pela elaboração da pesquisa de preço, 

instrumento deveras importante para a composição do processo e fonte de inúmeras 

autuações por parte do TCU. 

 Diante disso, 73,8% das OM apresentaram que é a seção demandante quem 

faz a pesquisa de preço, acompanhado de outras situações, que podem ensejar, 

também, uma falta de balizamento normativo. 

 
GRÁFICO 18 – Pergunta nº 18 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 No que se refere à parte externa, o parâmetro utilizado – na mesma concepção 

de que um procedimento pode indicar o macroprocesso estudado – é o da resolução 

de demandas impugnativas já na fase externa da licitação. 

 O parâmetro utilizado informou que há OM em que o pregoeiro ou presidente 

da CPL é quem responde o embargo individualmente, outras, no entanto, reclamam a 

participação de todos os atores envolvidos no processo para a solução da contenda. 
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GRÁFICO 19 – Pergunta nº 19 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 Já na fase da execução da compra pública, o parâmetro utilizado para tabular 

o indicador referente à gestão dos contratos administrativos foi a nomeação dos fiscais 

de contratos e o envio da nota de empenho para o fornecedor. 

 
GRÁFICO 20 – Pergunta nº 20 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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 O Gráfico 20 acima aduz que não há unanimidade na tarefa de envio ao 

fornecedor da respectiva Nota de Empenho para a aquisição do material ou execução 

do serviço. Praticamente empatam na liderança o Setor de Material (42,9%) e a seção 

demandante (44%), além de outras soluções (13,1%). 

  
GRÁFICO 21 – Pergunta nº 21 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 A pergunta nº 21, representada no gráfico acima, também informa uma 

significativa clivagem no ato importantíssimo de nomear e controlar as atividades dos 

fiscais de contratos. Para algumas dessas OM (51,2%), é o Fiscal Administrativo quem 

o realiza, para outras (39,3%), é a SALC quem nomeia e os controla.  

 Por fim, a pergunta nº 22  abaixo responde ao resumo das questões postas no 

quesito ora em estudo. Nela se pretendeu questionar se o militar já teve que readequar 

sua prática de trabalhar com compras públicas em função de mudanças de OM, o que 

é corriqueiro na carreira das armas. As respostas, sintetizadas no gráfico abaixo, 

expõem que mais de 65,5% já teve que readaptar procedimentos: 
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GRÁFICO 22 – Pergunta nº 22 do Questionário 
Fonte: Formulários Google  
  

 Em complemento ao gráfico acima, foi questionado, em caso de resposta 

positiva, qual seria a dificuldade que a falta de uma padronização processual 

implicaria na gestão orçamentária de uma OM. A resposta, de acordo com o gráfico 

abaixo, apresenta que 81,3% entendem que a falta de padronização prejudica muito 

ou bastante. 

 
GRÁFICO 23 – Pergunta nº 23 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 
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4.1.1.7 Planejamento de compras 

 

 No quesito referente ao planejamento, os índices utilizados foram os 

relacionados ainda à idealização das compras baseadas em contratos de objetivos 

e/ou avaliação de demandas anteriores, na perda de recursos orçamentários ou 

aquisições desnecessárias por falta de planejamento e, ainda, tangendo o ramo da 

produtividade, o levantamento de cancelamento de itens de pregão por fatores que 

exógenos à SALC. 

 Tais quesitos, levantados empiricamente em um trabalho corrente de compras 

públicas, podem evidenciar defeitos ou inexistência de planejamento, o que rareia 

esforço, energia e recursos públicos, conforme será analisado posteriormente. 

 

 
GRÁFICO 24 – Pergunta nº 24 do Questionário 
Fonte: Formulários Google   
  

 O Gráfico 24 aborda a percentagem de UG em que há planejamento efetivo de 

compras baseado em contratos de objetivos ou no levantamento de demandas de 

anos anteriores. As respostas demonstram que cerca de 54,8% das OM realizam tal 

planejamento. 



 139 
 

 

 
GRÁFICO 25 – Pergunta nº 25 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 De especial relevo, a pergunta nº 25 perquire o administrador se houve perda 

de recursos públicos ou aquisição desnecessária fruto de uma falta de planejamento. 

46 OM, de um total de 84, responderam positivamente, maior então que a soma das 

outras respostas (45,2%). 

 

 
GRÁFICO 26 – Pergunta nº 26 do Questionário  
Fonte: Formulários Google 
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 No respeitante à produtividade, de acordo com o Gráfico 26 acima, o parâmetro 

escolhido foi o cancelamento de itens de pregão já na fase externa da licitação. Por 

motivos alheios à SALC, 75% das UG já tiveram que cancelar itens, o que demonstra 

atos atentatórios à produtividade e à eficácia administrativa. 

 

4.1.1.8 Sobre a necessidade de uma regulamentação de SALC  

 

 Por fim, os questionamentos estampados nas perguntas nº 27 e 28 enriquecem 

a pesquisa no tocante à opinião do gestor militar sobre uma pretensa regulamentação 

de uma SALC no âmbito do Exército Brasileiro. 

 

 
GRÁFICO 27 – Pergunta nº 27 do Questionário 
Fonte: Formulários Google 

  

 No gráfico acima, o gestor foi instado a responder “em que medida melhoraria 

a eficiência da gestão orçamentária, caso existisse um regramento específico que 

oficializasse as funções da SALC e suas atividades. A maioria, representada por 

88,1% dos respondentes, entende que uma normatização ajudaria muito ou bastante. 

 Aproveitando, pois, o questionamento anterior, o chefe da SALC foi convidado 

a opinar sobre o quê especificamente seria interessante esse marco normativo tratar. 
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Ele poderia marcar uma das cinco opções ou acrescentar mais alguma. A resposta foi 

tabulada no quadro a seguir: 

 
Classificação Aspecto Votos Porcentagem 

1º Obrigatoriedade do planejamento 65 77,4% 
2º Atribuição das carteiras da SALC 65 77,4% 

3º Delimitação de competências na fase interna 
da licitação 61 72,6% 

4º Gestão e fiscalização dos contratos 45 53,6% 

5º Apuração e dosimetria das sanções 
administrativas 38 45,2% 

QUADRO 09 – Resultado da pergunta nº 28 (opinião sobre a normatização da SALC) 
Fonte: O Autor 

 

 Nas respostas ainda foram obtidas algumas ideias interessantes tais como: 

padronização de documentos; inclusão da SALC como seção própria de algumas 

funções (e não como depositária da inexecução orçamentária); e criação de um 

ementário de jurisprudência do TCU exclusivo para as atividades relacionadas às 

compras públicas. 

 

4.1.2 Resultados obtidos nas entrevistas 

 

 As entrevistas foram direcionadas para três conjuntos de profissionais: 1) 

militares que possuem experiência em SALC; 2) advogada da União, que realiza a 

consultoria jurídica dos processos de compras das UG; e 3) auditor do TCU, que 

vislumbra os processos de compras pública sob o prisma do controle externo. 

 A entrevista objetiva uma análise mais aprofundada, a visão específica do 

expert no assunto. Essa opinião abalizada soergue-se como um típico argumento de 

autoridade, pois não há qualquer desanuviamento nas respostas, as quais são as 

mais diretas possíveis. Ressalte-se que foi frisado, antes mesmo do início da 

entrevista, que as opiniões reduzidas a termo seriam consideradas opiniões pessoais, 

uma vez que os militares e funcionários públicos entrevistados não possuem 

competência para falar em nome das instituições às quais pertencem. 
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4.1.2.1 Entrevistas com militares que trabalham em SALC 

 

 A primeira entrevista foi realizada com o Cap QAO R/1 Adimilson Totti, que 

exerceu a função de pregoeiro por mais de 15 anos, e que já exerceu as funções de 

auxiliar e encarregado da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos. Atualmente é 

assessor de licitações no 1º Grupamento de Engenharia de Construção e também 

atua como palestrante sobre os temas Fiscalização de Contrato, Sindicância e 

Processo Administrativo entre outros assuntos. É co-autor da Cartilha do Fiscal de 

Contrato, que atualmente serve como regramento para essa atividade no âmbito 

interno do EB. 

 A segunda entrevista se deu com o Cap Int Ephrain Talmud Leite de Oliveira 

Cruz, que exerce, atualmente, a função de chefe da SALC da Brigada de Infantaria 

Paraquedista. A nuance dessa entrevista se dá na situação do militar já ter servido em 

uma SALC que não era prevista no QCP da OM e, agora, exerce seu labor em uma 

em que há essa previsão. A entrevista perquirirá essa diferença de situação e os 

reflexos administrativos inerentes. 

 O terceiro entrevistado militar é o Maj Int Cláudio dos Santos Silva que possui 

no aglomerado mais de sete anos de experiência nos trabalhos específicos de SALC. 

O Maj Cláudio foi o responsável por confeccionar um planejamento de pregões para 

sua OM, o qual merece ser explorado no tirocínio deste tratado. 

 
4.1.2.2 Entrevista com Advogada da União (AGU) 

 

 A Advocacia Geral da União, como encarregada dos pareceres jurídicos 

obrigatórios dos processos licitatórios, mereceu ser interpelada no presente estudo. 

O testemunho recaiu sobre a Dra. Joana Alcântara Castelo, que exerce a função de 

chefe da Consultoria Jurídica da União no Estado do Ceará (CJU/CE), e que pôde 

trazer a realidade daquela consultoria para os processos de compras castrenses. 

 Demais disso, a pesquisa aproveitou a oportunidade para questionar a ilustre 

membro da AGU sobre a possibilidade da retenção de licitações específicas para o 

atendimento de situações de crise e que seja necessário a intervenção da Força 

Terrestre. Com arrimo em farta documentação e respaldada na mais correta praxe 
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administrativa, a entrevista erigiu conceitos importantes e buscou completar as 

lacunas nesse meandro prático das compras públicas. 

 

4.1.2.3 Entrevista com Auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

 A entrevista com o membro do Controle Externo foi realizada com o Sr. 

Regivalder Pereira da Silva, que exerce o cargo de Auditor Federal de Controle 

Externo, em Brasília-DF. 

 A experiência do Sr. Regivalder é alvissareira porque o auditor é ex-militar, 

formado na Academia Militar das Agulhas Negas, em 2007, no Serviço de Intendência, 

o que informa certa experiência na área administrativa por onde passou. 

 A opinião do auditor buscou preencher a lacuna das interações do EB com 

outros órgãos em matéria licitatória. Para a execução, a experiência de outros militares 

foi fundamental. No controle jurídico, o conhecimento de uma representante da 

Advocacia-Geral da União. Por fim, a ótica do Controle Externo, aqui também 

cotejada.  

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O presente tópico explanará os resultados colhidos nos instrumentos de 

pesquisa e buscará uma correlação entre as respostas desses com o revisto na 

literatura, a experiência prática e o já normatizado quer na Força, quer na legislação 

federal. 

 Nesse momento de análise, buscou-se, novamente, trazer os ensinamentos 

colhidos na Revisão de Literatura, principalmente os exemplos de boas práticas e a 

nova proposta de um RAE sugerida por Tiago Pedreiro de Lima, tendo em vista que 

algumas perguntas do questionário realizado são semelhantes ao outro estudo, o que 

permite fazer uma avaliação mais criteriosa, pois sujeita-se a comparação.  
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4.2.1 Análise e discussão dos resultados dos questionários 

 

 Os resultados colhidos no capítulo superior, tirante a margem de erro e o 

intervalo de confiança, servem para indicar um direcionamento do diagnóstico pelo 

qual se pretendeu valer o questionário. 

 Não se espera, necessariamente, que a exatidão de valores exponha o 

absolutismo de uma situação ou uma prática – nem que as mesmas estejam erradas! 

–, mas, ao invés, revela-se mais proveitoso para o âmbito acadêmico a cisão de 

procedimentos caros à escorreita aplicação do dinheiro público. 

 Os indicadores a serem analisados fundarão os preceitos considerados 

pertinentes às variáveis independentes e dependentes, retirando-se das ponderações 

os dados relativos à verificação da amostra. No mais, a análise também respeitará o 

índice de apresentação dos resultados, conforme disposição do item 4.1.1. 

 

4.2.1.1 Capacitação do chefe da SALC 

 

 O questionário informou que os chefes de SALC, em sua maioria, já haviam 

desempenhado funções administrativas, especialmente as de encarregado de setor 

de material e setor de aprovisionamento. Essas funções são consideradas de preparo 

para a assunção da chefia das compras públicas da OM, por serem dedicadas às 

aquisições para as atividades-meio da UG. Nesse contexto, esse “estágio” pode 

facilitar o convívio com a gestão orçamentária e suas particularidades procedimentais. 

 No contexto geral, colocando em perspectiva a amostra e a população, 

reconhece-se que, indubitavelmente, há uma predisposição dos ordenadores de 

despesas em nomear para o cargo de chefe de SALC um militar que já passou pelo 

profícuo trabalho das licitações e contratos.  

 A maioria ascendente desses militares, que já passaram pelas diatribes 

licitatórias, tende a facilitar a gestão orçamentária da UG, pois é familiarizado com o 

procedimental aquisitivo e com o arcabouço normativo que o sustenta. Por outro lado, 

por faltar um imperativo padronizador no âmbito do EB, o militar pode trazer consigo 

algum resquício da praxe administrativa realizada em outra OM, o que requer mais 

um esforço adaptativo ao costume de sua quadra atual. 
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 Outro dado que suscita regozijo é o fato de que quase a totalidade dos militares 

que exercem a chefia das licitações e contratos das OM possuírem algum curso que 

induzem ao traquejo com a administração de recursos públicos. Não somente o mero 

tecnicismo, ou academicismo, importa na condução desses trabalhos: a técnica 

conduz à concretudes estreitas, porém o conhecimento extra, proveniente de outras 

formações, extensões ou especializações, aperfeiçoa o gestor e lhe dá uma visão 

holística da realidade factual, necessidade incontestável para entender a dinâmica das 

compras públicas, do lado estatal e do lado privado, componente irrevogável dessa 

sinalagma.   

 Em consonância com o dado acima, é relevante constatar que quase a 

plenitude dos militares conhecem e fazem uso das ferramentas de capacitação 

disponíveis em ambiente virtual. Reconhece-se que a prática é a melhor professora 

para o mister público, contudo, a necessária técnica é conduzida nesses cursos e 

podem ser um poderoso instrumento de autoaperfeiçoamento para os gestores na 

área. 

 A percepção geral relacionada à habilitação é satisfatória, considerando os 

dados levantados no questionário. De um modo geral, o atendimento à premissa 

cognitiva para o desempenho das atividades relacionadas às compras públicas atende 

às melhores práticas no âmbito castrense. Esse imperativo vai ao encontro do que 

recomendam Franklin Santos e Kleberson Souza ao entender que é necessário 

“Selecionar os colaboradores ocupantes das funções-chave [de aquisições, licitações 

e contratos] por meio de processo formal, transparente e com base na competência” 

(2016, p. 137).  

 O publicista Jair Eduardo Santana também reconhece a capacitação e seus 

derivativos como fator preponderante para o bom controle das compras públicas ao 

abordar que o talento humano deve prevalecer nessa atividade, o que se mede pela 

competência e sua cognição (FÉRRER; SANTANA, 2015, p. 12). 

 

4.2.1.2 Situação de pessoal 

 

 Na vertente concernente à dimensão pessoal, prevista na variável 

independente, a situação de pessoal é reconhecida como um indicador hábil a iniciar 
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a formulação de uma proposta pertinente de regulamentação de SALC, não sem 

antes, como objetiva a presente pesquisa, diagnosticar a atual situação das seções 

existentes. 

 As SALC das OM, em sua maioria, não são reconhecidas nos QCP, o que 

aponta para uma prática temerosa por duas razões: a inicial, por não dar respaldo 

funcional ao agente que executa suas atividades; e a sequencial, por não indicar um 

quantitativo próprio de militares para trabalhar com a gestão dos recursos 

orçamentários. 

 A percepção inicial denuncia uma condição necessária para qualquer atividade 

pública, qual seja, o cargo público. Os cargos necessários para a execução das 

compras públicas, quando não previstos em QCP, já esbarra no conceito fundante da 

responsabilidade subjetiva requerida para imputação de prejuízos ao administrador 

público.  

 Conforme jurisprudência consolidada do TCU, a responsabilidade dos 

administradores públicos é de natureza subjetiva, conforme extrato de acórdão 

abaixo: 

 

A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no 
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal [...] segue a regra geral da 
responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O 
fato de o ônus de provar a correta aplicação dos recursos caber ao 
administrador público não faz com que a responsabilidade deixe de ser 
subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade 
excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos causados pelo Estado 
com sua interação com particulares – art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
A responsabilidade subjetiva, vale dizer, possui como um dos pressupostos 
a existência do elemento culpa (BRASIL, 2010). 

 

 É forçoso embaralhar, prima facie, a falta do cargo com a classificação da 

responsabilidade, mas o Estatuto dos Militares socorre ao predizer que: “Art. 20. Cargo 

militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um 

militar em serviço ativo” (BRASIL, 1980).  

 Da leitura desse fragmento da base legal dos militares, infere-se que, mesmo 

despretensiosamente, a falta do cargo exclui o agente de sua necessária 

responsabilidade. Está a se tratar de um sujeito com colossal responsabilidade – 

tratando diretamente com recursos públicos – sem qualquer afago regimental. Por 

mais paradoxal que possa parecer, é a institucionalização da vacância irresponsável 
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ou do consuetudinarismo ilegal na nossa administração, uma vez que há, sim, uma 

situação de fato. 

 Nessa senda, a ausência de uma estrutura própria prevista na OM calha em 

não indicar solenemente um quantitativo necessário para a execução das aquisições 

públicas. Tal olvido parametriza soluções várias para as complementariedades 

necessárias de uma SALC, por vezes minimizando o efetivo necessário. 

 Voltando ao questionário, metade dos chefes de SALC das UG afirmaram 

possuírem entre 4 e 5 oficiais, subtenentes ou sargentos ou servidores civis 

trabalhando consigo. É um número razoável e particularmente interessante para fazer 

valer o princípio da segregação de função no âmbito interno da própria seção. 

 A segregação de funções, já abordada alhures, é recomendável não somente 

no macroprocesso de compra pública, mas nos seus procedimentos mais específicos. 

Aproveitando-se o efetivo médio básico que as OM possuem destacado para 

operacionalizar as suas compras, vale suscitar uma disposição de funções 

internamente a SALC. Como afirmam Santos e Souza:  

 

A segregação de funções ou atividades, princípio básico de controle interno 
e essencial para a sua efetividade, consiste na separação de atribuições ou 
responsabilidades das funções consideradas incompatíveis entre diferentes 
pessoas. Funções são consideradas incompatíveis quando é possível que 
um indivíduo cometa um erro ou a fraude no curso normal de suas atribuições 
(2016, p. 140).   

  

 O que os autores querem dizer é que a atividade merece ser segregada, isto é, 

o microprocesso, o procedimento especificado, carece de uma divisão, que deve ser 

concitada para evitar possíveis fraudes. 

 No cenário de uma SALC composta por 4 militares, a chefia seria preservada 

e cada elemento que sobrasse, ocuparia precisamente uma das funções que dá nome 

a seção: um militar para as aquisições (empenhos, basicamente); outro militar para as 

licitações (confecção e aperfeiçoamento do edital e seus anexos); por fim, um último 

militar para os contratos, que tocaria a fase da execução da compra pública. Caso a 

seção possuísse mais um militar, a sugestão seria aperfeiçoar e especializar a 

pesquisa de preços, trazendo esse componente para a seção. A partir daí, a depender 

do efetivo disponível, da demanda de material e/ou serviço e da vocação da OM, mais 

militares, além desses cinco previstos, comporiam essas carteiras.  
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Posto/Graduação Função Quantidade Mínima 

Oficial Chefe da SALC 1 
Oficial ou Subtenente/Sargento Chefe da Carteira de Licitações 1 

Subtenente/Sargento Chefe da Carteira de Aquisições 1 
Subtenente/Sargento Chefe da Carteira de Contratos 1 
Subtenente/Sargento Chefe da Carteira de Cotações 1 

QUADRO 10 – Modelo mínimo de uma estruturação de SALC para uma UG 
Fonte: O Autor 

  

 A divisão proposta não suspende o número máximo, tampouco reconhece o 

efetivo perfeito para os trabalhos correntes de aquisições governamentais da UG, mas 

joga luz sobre o efetivo mínimo necessário para as suas atividades. A segregação das 

funções de aquisição, confecção de licitação, preparação de contratos e cotações 

devolve segurança e menor índice de fraudes aos gestores na cadeia de comando. 

Jamais deve ser esquecido o ensinamento de Justen Filho ao afiançar que “as 

pessoas tanto mais se preocuparão em seguir a lei e a moral quanto maior for a 

possibilidade de fiscalização de sua conduta” (2002, p. 69). 

 Santos e Souza, inclusive, pontuam como uma boa prática a definição de uma 

“estrutura organizacional da área de aquisições e as competências, atribuições e 

responsabilidades das áreas e dos cargos [...], de forma a atender os objetivos a ela 

designados” e, complementam, concitando os ordenadores de despesas a “dotar o 

setor de licitações de adequada estrutura de recursos materiais, financeiros, humanos 

e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições funcionais” (2016, p. 

137). 

 Ademais, convém salientar que a disponibilização regulamentar de pessoal 

para a SALC daria guarida a uma otimização do processo de compras, pois serviria 

como uma memória de atividade tão específica, como observa Fenili:  

 

A ausência de um corpo de trabalho destinado a (re)pensar continuamente o 
processo em pauta não raramente acarreta, em médio prazo, a obsolescência 
de práticas de gestão. Desta sorte, avalia-se como boa prática a adoção de 
uma divisão de trabalho que associe a determinada equipe tal incumbência 
(2016, p. 27)  

  

 Insta alertar, com espeque na pergunta nº 11 do questionário, que, conquanto 

mais de dois terços das OM usem esse artifício, não seria a melhor situação, olhando 

sob o aspecto funcional, a do chefe de SALC acumular a função de pregoeiro.  
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 A FAB, por meio do seu Regulamento de Administração da Aeronáutica já 

previu, em sua última edição, o cargo de Gestor de Licitações, que não acumula a 

função de pregoeiro, com suas atribuições definidas e listadas:  

 

LXXXI - GESTOR DE LICITAÇÕES OU GESTOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS - é o Agente da Administração, designado pela autoridade 
competente, para o exercício de um cargo previsto na estrutura regimental da 
OM, com atribuições gerais e específicas definidas em ato próprio ou 
constante do Regulamento ou do Regimento Interno. É o agente responsável 
pelas atividades relativas às licitações, às aquisições, à preparação e à 
constituição dos procedimentos licitatórios elaborados no âmbito da UG e da 
(s) Unidade (s) Apoiada (s), se houver (em), e, ainda, pela execução, pelo 
gerenciamento e pelo controle de atos de gestão e dos atos e dos fatos 
administrativos praticados no exercício do cargo, bem como pelo 
gerenciamento do cadastro de fornecedores, pela elaboração de termos 
contratuais (empenhos, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de 
ajustes, termos de cooperação, instrumentos congêneres, outros), quando 
não houver agente designado (Gestor de Contratos ou Convênios) e pelos 
demais encargos imputados, de acordo com a legislação vigente (BRASIL, 
2014). 

 

Não se trata de ilegalidade, vez que não há qualquer regramento que vede 

expressamente esse acúmulo, porém, dentro da ideia de segmentar e segregar para 

depurar a atividade licitatória, entende-se que individualizar a função de pregoeiro ou 

chefe de CPL seria moralmente mais aceito. É o que, inclusive, vem instigando a 

Controladoria-Geral da União em suas auditorias: “Considera-se falta de segregação 

de funções, o Chefe do Setor de Licitações e Contratos elaborar o projeto básico e 

atuar no processo como Pregoeiro” e “Considera-se falta de segregação de funções 

quando o pregoeiro e a equipe de apoio à licitação realizam trabalho de comissão de 

recebimento dos materiais” (BRASIL, 2005). 

 Como se observa, a atualização dos QCP das OM para o reconhecimento de 

uma estrutura própria para as compras governamentais poderia incutir 

responsabilidade a uma SALC, assim como particularizar efetivos e funções para cada 

carteira, visando incrementar a gestão orçamentária e reduzir a possibilidade de 

fraudes em seus processos. Partindo da especialização da OM, considerando seu 

efetivo, bastaria, a partir daí, distribuir as funções pelas atividades citadas no Quadro 

nº 09. 

 Outra melhoria fundante na ativação de um QCP para a SALC seria, como 

abordou Fenili (2016, p. 8), a criação de uma “cultura própria” do setor de compras, o 

que rifaria, em certa medida, a descontinuidade administrativa e o corporativismo 
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como obstáculo à mudança. Essa cultura buscaria sempre novas práticas 

organizacionais e apoiaria a condução da gestão da OM. 

  

4.2.1.3 Percepção da legalidade dos atos administrativos 

 

 O verbete “percepção” denota dois sentidos, segundo o dicionário Michaelis: 1) 

faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente; e 2) consciência (de 

alguma coisa ou pessoa), impressão ou intuição. Para o escopo do trabalho, importa 

a segunda significação, ou seja, a consciência do gestor de licitação perante a 

legalidade dos atos administrativos praticados na seara das licitações e contratos. 

 As licitações e contratos são matérias assentadas em rígida disciplina 

normativa e que requer constante atualização. Uma possível desídia nessa percepção 

interferiria diretamente na aplicação dos recursos públicos alocados. 

 O diagnóstico apresentado pelo questionário sinaliza que o conhecimento da 

legislação federal referente às licitações e contratos está boa. Menos de 10% dos 

respondentes acha que seu conhecimento apresenta um nível inferior à média. Essa 

consciência indica que não seria a falta de conhecimento legislativo que implicaria em 

malfeitos administrativos. 

 Já no círculo de normatização do EB, a percepção geral é a de que o 

regulamentado no EB supre as demandas dos trabalhos correntes da SALC. Essa 

visão, a priori, não se coaduna com o levantado no capítulo atinente à Revisão da 

Literatura, lançado como uma Questão de Estudo, quando pontifica uma pretensa 

relação de causa e efeito entre a desatualização normativa castrense e as 

impropriedades e irregularidades administrativas de seus gestores. 

 Justen Filho, insiste-se em dizer, recomenda que a atividade licitatória é ação 

cuja liberdade para a autoridade administrativa é proibitiva. “A lei define as condições 

da atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação dos atos a serem 

praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas” 

(2002, p. 64). Dessa forma, a ausência ou desatualização normativa é pesaroso contra 

a administração. 
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4.2.1.4 Segurança na execução dos procedimentos 

 

 Colimado à percepção de legalidade, a segurança na execução dos 

procedimentos é corolário da competência pessoal e funcional do agente que executa 

a gestão das compras públicas em uma UG. 

 Nessa esteira, o questionário buscou captar a segurança funcional que os 

gestores possuem ao executar as atividades pertencentes às SALC em suas OM. 

Contemplando, ainda, a variável independente e a dimensão da legalidade, esse 

quesito implica em trazer à lume a sensação do militar no alinhamento do já 

normatizado com a sua prática administrativa. 

 Nesse contexto, ampla maioria dos chefes de SALC compreendem que o seu 

embasamento legal e regulamentar, aliado à sua capacitação e suas práxis lhe dão 

segurança nos trabalhos correntes de uma SALC. 

 Esse autojulgamento é um bom termômetro para entender os microcosmos nos 

quais estão enquadrados os responsáveis pelas aquisições governamentais nas OM. 

Conquanto se entenda que o alicerce regulatório não auxilia da forma como se 

pretenderia – vis-à-vis princípio da legalidade –, os gestores reconhecem considerável 

caução no seu labor. 

  

4.2.1.5 Padronização de procedimentos 

 

 A dimensão que dá nome a este tópico é o conceito exordial da variável 

dependente, a qual analisa a gestão orçamentária realizada pelas SALC sob os 

indicadores da fase interna da licitação, da fase externa e da fase de execução da 

compra. 

 

4.2.1.5.1 Documento que formaliza a demanda 

 

 Os resultados obtidos atinentes à padronização do pedido de aquisição de 

material a ser comprado – o DIEx requisitório, ou apenas a Requisição – é 

confeccionada, primordialmente, pela seção demandante, corroborando 
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questionamento anterior semelhante realizado por Tiago Pedreiro de Lima (2017b, p. 

40).  

 Esse procedimento encontra eco no próprio Manual de Licitações e Contratos 

do TCU ao prescrever como o setor requisitante o responsável por essa fase: “Na fase 

interna do procedimento de licitação pública será observada a seguinte sequência de 

atos preparatórios: solicitação expressa do setor requisitante interessado, com 

indicação de sua necessidade; [...]” (2010, p. 140). 

 O Banco Central do Brasil também executa essa formatação: entende que cada 

área demandante é a responsável pela requisição. A FAB, da mesma forma, destina 

a setores específicos as suas demandas exclusivas e concentra no setor de material: 

“a confecção dos Pedidos de Aquisição de Material ou Serviços relativos às 

necessidades de material ou de serviços comuns, de acordo com o previsto nas 

instruções especificas” (BRASIL, 2014). 

 Voltando para o Exército, o que causa certa espécie é o fato de que em 

algumas OM ser a SALC a responsável pelo documento requisitório, em torno de 5% 

segundo o questionário, ferindo o princípio básico da segregação de funções. A 

regulamentação poderia atacar essas impropriedades. 

 Amparando na regulamentação vigente, a quem tocaria a responsabilidade de 

confeccionar a requisição seria o almoxarife, conforme prescreve o RAE. O mesmo 

regulamento aponta o próprio militar para a realização dos procedimentos de compra 

da OM. Repare-se que não há harmonia nem na primeira prescrição, tampouco na 

última, ambas colidindo com a segregação de funções. 

 Cabe aqui relembrar que já houve decisão contrária ao EB por falha na 

confecção do documento requisitório que, obviamente, não foi o único requisito para 

a condenação, mas teve parte importante na malversação do Erário nesse caso 

concreto, cuja descrição do item viciou a licitação e a contratação: 

 
3. Ao revés do que afirma o ex-gestor, na época da assinatura do Contrato 
16/2011, o Batalhão não havia definido qual seria o objeto da avença, 
repetindo a mesma descrição genérica disposta no edital do Pregão 34/2011, 
que deu origem ao aludido contrato. Como já mencionado alhures, não 
constou a indicação dos locais em que seriam executadas as reformas, não 
havia referência a qualquer projeto que pudesse identificar o que seria 
realizado, por qual preço e em que prazo de execução. [...] 
44. Essa falta de especificação do objeto do contrato criou o ambiente 
favorável à pratica ilegal de utilizar material de construção, oriundo do Pregão 
28/2012, para promover modificações ou ajustes nos serviços e materiais que 
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deveriam estar presentes no Contrato 16/2011 (peça 57, p. 2-3). Ressalto que 
o Contrato 16/2011 previa o fornecimento de todos os materiais (BRASIL, 
2018). 

 

 Na Força Aérea, a autoridade funcional do Gestor de Licitações deve ser 

respeitada para a correção da falha acima, cabendo a esse militar “exigir dos 

requisitantes que as especificações de materiais, bens e serviços que constarão das 

notas de empenho sejam efetuadas de maneira clara, completa e detalhada” (BRASIL, 

2014). 

 Diante disso, entende-se como mais eficiente a descentralização da confecção 

da parte requisitória, atendendo às especificidades de cada seção em seu contexto, 

centralizando o que for de uso comum no setor de material e recaindo ao chefe da 

SALC a autoridade funcional de exigir o correto preenchimento do documento, dentro 

dos ditames legais vigentes. 

  

4.2.1.5.2 Termo de referência 

 

 Outro dado que merece ser estudado é o referente a confecção do Termo de 

Referência. Este, já verificado na Revisão de Literatura, é, por definição, de 

responsabilidade da seção demandante, conforme jurisprudência do TCU e 

corroborada por Santos e Souza (2016, p. 126): “Responsabilidade do profissional que 

elaborou os documentos (projeto básico, planilhas orçamentárias, termo de referência, 

especificações, objeto, etc.) e não da CPL”. 

 Ocorre que há minutas de termos de referências disponíveis no sítio da AGU, 

e que devem ser utilizadas obrigatoriamente. Há, ainda, muita informação adstrita a 

SALC que compõe também o Termo de Referência, por isso é entendível que parte 

das respostas suscitem a seção demandante como a responsável pela elaboração e 

outra parte semelhante afirme ser responsabilidade da SALC. Esse óbice também é 

observado por Fenili, na Câmara dos Deputados:  

 

Há campos, do Termo de Referência, cujo preenchimento é próprio do órgão 
solicitante – as justificativas da necessidade e do quantitativo são exemplos 
diretos que se enquadram nessa situação. Em contrapartida, há informações 
que devem ser providas pelo órgão especificador – especificação completa 
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do objeto, requisitos ambientais, necessidade de amostras e protótipos, entre 
outros (2016, p. 40). 

  

 O ideal para essa atividade seria uma atividade em conjunto, aliando a técnica 

da SALC com o capricho na especificação da seção demandante. Essa, inclusive, é a 

opinião de Lima (2017b, pp. 43-4), quando afirma que “tanto a seção requisitante, 

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

confeccionarão o Termo de Referência”. Contudo, calha pontuar, a responsabilidade 

deve ser mantida com a seção demandante, o que já se viu representado na maioria 

dos casos respondidos no questionário.  

 

4.2.1.5.3 Pesquisa de preços 

 

 Um tema que repercute na vida administrativa das OM é a elaboração das 

pesquisas de preços, as quais são fundamentais no processo de compra pública. No 

questionário, na ampla maioria das OM, quem a realiza é a própria seção demandante. 

Como não há normativo que especifica qual seção se debruçará sobre tal atividade, 

cabe a UG decidir, com a simples imposição ou, na prática administrativa, em tentativa 

e erro. 

 Ocorre que a pesquisa de preços vem alçando, paulatinamente, mais 

importância no contexto do processo administrativo licitatório, ora porque é a 

balizadora do preço público, ora porque ela indica se o procedimento licitatório cumpre 

um dos seus objetivos, que é o da obtenção da proposta mais vantajosa. Diante disso, 

conforme observado no tópico 3.1.2.6.1, o Governo Federal editou a Instrução 

Normativa nº 05/2014, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº 

03/2017, de 20 de abril de 2017, que regulamenta o formato dessa pesquisa de preço. 

 A IN supradita reconheceu o sítio do Painel de Preços como o registro oficial 

para parametrizar as pesquisas, contudo essa forma não é exclusiva, cabendo outras 

formas, a depender do caso concreto. 

 O que se quer analisar é se seria a melhor prática destinar a própria seção 

demandante para realizar essa pesquisa de preço, ou se traria melhor gestão aos 

recursos públicos especializar o pessoal para essa atividade, destinando recursos 
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humanos e meios para isto, alocando-os na própria SALC. Há OM que designam 

comissão especial para esse fito. 

 Para analisar a melhor solução, cumpre estabelecer duas premissas: a 

especialização de pessoal para a atividade e o vetor legal-moral. 

 A opção pela especialização de recursos humanos encontra respaldo, pois 

particularizar o agente que fará as pesquisas incitara-lo a aprimorar o seu trabalho, 

fazendo com que seja mais eficiente, o que poderá reduzir o tempo estimado para a 

contratação. A operação do sistema destinado para a pesquisa de preços não requer 

tanta técnica, porém há ali nuances práticas quanto às especificações de bens e 

serviços, o que um olhar especializado poderá facilitar, ao invés de, sistematicamente, 

mudar os militares que fazem tal procedimento. Com o tempo, o militar poderá 

constituir, como exemplifica Renato Fenili (2016, p. 70), uma boa prática de 

manutenção de um banco de dados de fornecedores, que poderão complementar 

essas pesquisas. 

 A outra premissa pela qual entende-se que permitir que o requisitante faça a 

pesquisa de preços é, no sentir do presente trabalho, uma provável ilegalidade, face 

ao princípio da segregação de funções.  

 Não há qualquer imposição legal ou regulamentar quanto a quem cabe realizar 

a pesquisa de preços, inclusive há autores e instituições que recomendam sê-la 

realizada pelos requisitantes, como Ferrer (2015), Magno Silva (2009), Fabriza 

Barbosa (2017) e o Banco Central do Brasil, conforme levantado na Revisão da 

Literatura. Pedreiro de Lima entende que a melhor solução para o EB seria a 

composição de comissão, temporária ou permanente, para essa atividade. 

 Contudo, para melhorar o viés legal e moral dessa atividade, dividir as pessoas 

que requisitam e pesquisam os preços praticados estabelece uma depuração 

necessária para o manejo de recursos públicos. 

 O TCU, inclusive, recomenda que a responsabilidade por possíveis falhas nas 

pesquisas de preço é do profissional que elaborou a pesquisa prévia de preços e não 

necessariamente da CPL ou pregoeiros:  

 

Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade 
superior realizar pesquisa de preços no mercado ou em outros entes públicos, 
sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos 
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licitados, dos setores ou das pessoas competentes envolvidos na aquisição 
do objeto (BRASIL, 1998). 

 

 Os vetores da moralidade-legalidade e especialização merecem, pois, serem 

sopesados em face das inúmeras decisões da Corte de Contas no sentido de uma 

necessária especialização dos militares que executam as pesquisas de mercado, 

evitando que se faça-a de qualquer forma, colocando como mero ato desprovido de 

qualquer crítica, bem como pelas incontáveis decisões que recomendam especial 

atenção a essa importante fase do procedimento licitatório, conforme excerto abaixo, 

proveniente da Egrégia Corte de Contas: 

 

Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade 
seja destituída de juízo critico acerca da consistência dos valores levantados, 
máxime quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no 
mercado (BRASIL, 2007) 
 

 É nesse sentido que segmentar a pesquisa de preço no âmbito interno da SALC 

é medida que intuiria melhor eficiência na confecção do procedimento licitatório e 

salvaguardaria a administração castrense de pesquisas malfeitas, sem juízos críticos 

e executadas por quem, funcionalmente, prefere a fluidez do processo à acurácia dos 

dados ali levantados. Na mesma perspectiva, dividir os atores que requisitam e 

pesquisam os preços praticados estabelece uma depuração necessária para o manejo 

de recursos públicos. 

 

4.2.1.5.4 Fase externa da licitação (resposta aos recursos) 

 

 Principiando a fase externa dos certames licitatório, a decorrente após a 

publicação do edital, o indicador para obtenção do diagnóstico foi a resposta às 

impugnações, aos pedidos de esclarecimento e aos recursos interpostos. 

 O parâmetro escolhido para ser avaliado é um dos poucos procedimentos que 

carreiam certa discricionariedade na sua execução, posto que boa parte da fase 

externa do processo licitatório é rigidamente regulamentado. 

 Diante disso, ficou assente que não há um único ritual para se responder as 

interações dos fornecedores no âmbito do processo administrativo da compra pública. 
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 Na maioria estreita das OM, a metodologia para dirimir as demandas advindas 

do procedimento é respondida, a depender do embargo, com a participação de todos 

os atores que estiveram presentes na feitura do ato. 

 Para um terço dos respondentes, essa atividade é confiada somente ao 

pregoeiro; para o terço a menor restante, as respostas recaem para o chefe da SALC, 

que, na maioria dos casos, também é o pregoeiro ou presidente da CPL. 

 O diagnóstico evidencia uma boa prática no tocante a coparticipação de todos 

os agentes que compartilham do processo de compra, pois mitiga a responsabilidade 

do condutor da licitação e invoca os técnicos nas demandas para melhor instruir a 

compra, objetivo que se exige para o cumprimento dos desígnios institucionais.  

 Por outro lado, a constatação de que um terço das OM disponibilizarem 

somente o pregoeiro ou presidente da CPL para responder as contendas é sintomático 

de um processo que se verifica habitual por parte das OM: a falta do acompanhamento 

processual dos requisitantes na persecução da compra pública. 

 Analisando somente o discorrido no Regulamento de Administração da 

Aeronáutica, a FAB destacou somente o pregoeiro e sua equipe de apoio para a 

resolução das impugnações de fornecedores, cabendo ao ordenador de despesas a 

decisão final, quando a lei o impuser: 

 
Art. 62 À Comissão de Licitações e aos Pregoeiros, nos processos que lhes 
estão afetos, incumbe (...): 
IV - receber, analisar e elaborar parecer sobre impugnações de editais, 
pedidos de esclarecimentos e recursos administrativos, submetendo-os ao 
Ordenador de Despesas para ratificação de seus atos, quando for o caso; 
(BRASIL, 2014).  

  

 O pregoeiro ou presidente de CPL diligente deve instar os demandantes a 

atuarem no procedimento além da formalização do pedido. Caso o embargo seja 

atinente às regras editalícias, aí sim caberia responsabilidade àqueles agentes, 

consoante Acórdão nº 399/2003 – Plenário do TCU: 

 

Responsabilidade [do pregoeiro] por inobservância às regras definidas no 
edital e na legislação pertinente, na condução do pregão, tais como 
retificação do edital sem reabertura do prazo, aceitação de proposta em 
desacordo com o edital, adjudicação em respeitar o prazo recursal, etc. 
(BRASIL, 2003).         
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 A divisão de responsabilidades é inerente à atribuição de cada agente, como 

preceituam Santos e Souza, ao entenderem que, somente em matéria procedimental, 

a culpa toca ao pregoeiro, e no conteúdo, depende dos outros agentes, inclusive ao 

ordenador de despesas, como sugere o Quadro 11 abaixo: 

 
Agente Responsabilidade Tipo de embargo 

Pregoeiro e Equipe de apoio 

Responsabilidade por decidir é 
apenas do pregoeiro. O 
pregoeiro coordena os 
trabalhos da equipe de apoio, 
mas decide sozinho e responde 
pelos seus próprios atos 

Embargos formais e 
procedimentais da licitação 

Quem elabora projeto básico 
e/ou termo de referência 

Responsabilidade do 
profissional que elaborou os 
documentos 

Embargos relacionados à 
descrição de itens e 
materiais/serviços requisitados 

Quem elabora o edital 
Responsabilidade pela inclusão 
de exigências indevidas no 
edital 

Impugnações ao edital 

Pregoeiro, demandante e 
técnicos Recursos de habilitação 

Recursos após a aceitação, 
habilitação ou desqualificação 
de proponentes 

Ordenador de despesas 

Dever da autoridade de checar 
se os atos produzidos por 
aqueles que se encontram sob 
sua hierarquia estão em 
conformidade com a ordem 
jurídica. 

Autoridade competente para 
supervisionar as decisões que 
não prescindam de sua 
aquiescência, bem como a 
destinatária de decisões stricto 
sensu referentes aos 
procedimentos da licitação 

QUADRO 11 – Responsabilidade nas respostas às demandas na fase externa da licitação 
Fonte: Santos e Souza (2016, p.126-7) (Adaptado) 

 

4.2.1.5.5 Acionamento do fornecedor para entrega do material ou execução do serviço 

 

 No questionamento concernente ao envio da nota de empenho para o 

fornecedor, com fins a realizar a entrega do material ou execução do serviço, no 

espaço amostral das OM que atenderam ao chamado da pesquisa, a seção 

demandante praticamente empata com o Setor de Material sobre esse importante 

procedimento. 

 Algo até trivial, a responsabilidade pelo envio da nota de empenho 

consubstancia em si um ato que requer um certo formalismo, o qual, caso seja 

relativizado, perde-se a materialização do interesse público naquela compra. A nota 

de empenho é o documento que – com o perdão da tautologia – formaliza o empenho, 
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que é, grosso modo, destinar um recurso orçamentário público para o contratado 

devido.   

 Esse proceder carece de certo regramento, pois, como se observou na 

pesquisa, não há padronização que estabeleça responsabilidade a quem deve tê-la. 

Destinar esse encargo é necessário, uma vez que o ato do envio inicia e reafirma um 

contrato bilateral, em que a Administração requer o bem ou serviço e o fornecedor a 

contraprestação devida.  

 O marco cronológico desse envio é um dado que representa bastante na 

fiscalização na execução da avença e, caso não haja comprometimento, 

comprometida está a administração ao exigir cumprimento dos prazos editalícios. Não 

há possibilidade de sofismar quando se está contratando particulares. A 

indisponibilidade é um princípio do direito administrativo. 

 Dito isso, cumpre estabelecer que recai melhor ao almoxarife, ou ao 

encarregado de depósito, a incumbência de controlar o envio e a cobrança junto aos 

fornecedores, embora nem todas as requisições tenham passado por sua seção. 

 Esse procedimento se deduz em função do prescrito no RAE quanto ao 

recebimento do material, que deverá ser realizado nos almoxarifados, depósitos ou 

salas de entrada. Considerando, dessa forma, essa imposição, não há que se falar 

em espargir essa responsabilidade para outras seções. A decisão é favorável até para 

o controle patrimonial do material, vez que evita o carregamento de contas cujos 

materiais são controlados pelo responsável da unidade, mas que não houve o 

reconhecimento físico do recebido. 

 Outro fator que implica em decidir pelo setor de material o responsável pela 

cobrança de fornecedores é o relacionado à especialização da seção reforçada pela 

prática administrativa. Tal qual a destinação de uma carteira específica para 

levantamento de preços de mercado no âmbito interno da SALC, a especialização na 

cobrança de fornecedores requer meios e profissionais familiarizados com a atividade, 

mormente tratar-se com público externo, por vezes não cientes da reconhecida 

disciplina militar. 
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4.2.1.5.6 Fiscalização de contratos 

  

 Esgueirando-se, ainda, na temática dos procedimentos, na fase de execução 

da compra pública, a nomeação dos fiscais e gestores de contratos é atividade 

necessária para dar vazão à efetivação ao bem ou serviço contratado. 

 Não se está aqui a tecer maiores comentários sobre a atividade de fiscalização 

de contrato, mas ao ato aderente que o reconhece. 

 É sabido que a decisão referente a escolha do fiscal de um contrato é publicada 

em Boletim Interno da unidade, o que se deduz ser ordem do comandante, excluindo 

aí a responsabilidade de qualquer outro agente da administração. 

 Ocorre que, embora a nomeação seja oficializada pelo comandante, o 

acompanhamento e controle das atividades dos militares nomeados requerem certo 

trabalho e enseja um direcionamento de responsabilidade. 

 Na metade das UG do Exército Brasileiro, o encarregado de indicar a 

nomeação e controlar as atividades recai sobre o fiscal administrativo.  

 A decisão pelo fiscal administrativo é de toda alvissareira, pois é o cargo que 

coadjuva o ordenador de despesas no planejamento, na coordenação e no controle 

administrativo da UG, conforme locução do próprio Regulamento de Administração do 

Exército (BRASIL, 1990).  

 

4.2.1.5.7 Readequação de procedimentos 

 

 O Gráfico nº 22 apresenta um dado de expressiva relevância: a constatação de 

uma falta de padronização de procedimentos, com a consequente readequação para 

os agentes que militam na área administrativa da OM. 

 Tiago Pedreiro Lima também fez questionamento semelhante quanto a 

readequação de procedimentos, mas fitou as práticas administrativas como um todo, 

o que tendeu a abarcar os rituais das licitações e contratos. A resposta obtida foi de 

73% da amostra já terem modificado seus procedimentos, ante os 65,5% da pesquisa 

aqui colacionada, mas que, repise-se, trata somente da praxe das compras públicas 

(2017b, p. 39). 
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 Além desse levantamento, ao afirmar que houve readequação de 

procedimentos em função de mudança de OM, o respondente era convidado a 

sinalizar o quanto essas modificações procedimentais poderiam influir na gestão 

orçamentário da UG, e do Exército, analisando em perspectiva. A resposta gritante foi 

entre os critérios “muito” e “bastante” (81,3%), o que encerra um complicado 

diagnóstico da necessidade de se padronizar formalmente os processos de compras 

do EB. 

 Lima (2017b, p. 40), também na análise anterior, encontrou um número menor 

nessas duas classificações (53%), todavia a pergunta incidia sobre os processos 

administrativos por completo, tal qual a acima. 

 A ideia geral estampada nas perguntas em análise neste tópico é a de que, 

realmente, a readequação importa em retrabalho, readaptação e remodelamento de 

práticas de gestão, o que não auxilia em uma gestão orçamentária tão súbita, cujos 

prazos são sempre exíguos.  

 

4.2.1.6 Planejamento de compras 

 

 No estuário das fases do procedimento de compra governamental, o 

planejamento assume relevo preponderante. É citado em todos os compêndios de 

melhores práticas licitatórias nacional e internacional, conforme exemplo dos Estados 

Unidos da América (v. tópico 3.3.3). 

 Tanto a FAB, quanto o BCB e a Secretaria de Planejamento de Gestão do 

Estado de Minas Gerais, visados na Revisão de Literatura, iniciaram seu processo de 

reorientação administrativa com a mudança de paradigma sobre o planejamento. As 

performances desses órgãos, segundo seus interlocutores, melhoraram 

sensivelmente.  

 A FAB sobrepôs o planejamento a fase específica na gestão orçamentária de 

sua administração. O Regulamento de Administração da Aeronáutica pontua várias 

atribuições do Gestor de Licitações nesse sentido: 

 

Art. 50 Ao Gestor de Licitações ou Gestor de Licitações e Contratos, entre 
outras atribuições, incumbe: (...) 
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XI - elaborar minuta do calendário de licitações, em conformidade com PTA, 
e submetê-la à apreciação do Ordenador de Despesas para aprovação e 
posterior divulgação às UG (Executoras e Credoras) (BRASIL, 2014). 

 

 Tratar com o erário sói acontecer de afogadilho, especialmente nas Forças 

Armadas, em função da própria natureza da atividade, cuja competência é 

extraordinária para qualquer crise em âmbito nacional ou regional. Diante disso, mister 

se faz erigir o planejamento como a fase mais importante do procedimento de compra.   

  Mais da metade das UG do Exército Brasileiro, conforme questionário, 

assumem haver planejamento de compras baseado, pelo menos, em duas premissas: 

contrato de objetivos e/ou demandas anteriores. Esse fato é alvissareiro, contudo a 

porcentagem relacionada a não realização dessa etapa procedimental é preocupante: 

quase 40%! O mero percentual não indica se está diante de OM com pequenas ou 

grandes movimentações de recursos, mas é sintomático destinar precioso dispêndio 

para unidades que não sabem o que irão executar! 

 Para além disso, 55% dos chefes de SALC admitem que suas unidades já 

perderam recursos orçamentários ou realizaram despesas desnecessárias por 

expressiva falta de planejamento. Não se olvide que, neste caso, a perda 

orçamentária ainda consegue ser menos maléfica à aquisição desnecessária. A perda 

orçamentária é escalonada da UG para o descentralizador de crédito, e deste para a 

Unidade Orçamentária do Comando do Exército; somente se não for executado, o 

recurso volta para o caixa do Ministério da Economia. Já a aquisição desnecessária 

faz a materialização da compra, com todas as formalidades e custos inerentes, para 

um produto ou serviço não necessário.  

 A quantidade nominal do recurso é de difícil mensuração, principalmente o 

referente às aquisições desnecessárias, mas, qualquer que seja o seu valor, não é 

cabido esse desatino em um país que não dispõe de recursos para serviços básicos. 

Perseguir o planejamento – oficializá-lo até – é, antes de tudo, um dever cívico! 

 Passando a observação atinente aos recursos stricto sensu, agora vale a 

menção a outro recurso despendido por absoluta falta de planejamento: o intangível. 

Na pergunta nº 26, foi questionado se havia cancelamento de itens de pregão por 

erros de outras seções que não a SALC. 

 Esse indicador se fez necessário para acusar a mensuração da produtividade. 

As respostas demonstraram que três quartos das UG já precisaram cancelar itens de 
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pregão por erros externos à SALC. Como já informado na alusão ao procedimento de 

aquisição atual, em tópicos anteriores, a confecção da demanda prescinde de 

regramento exatamente para evitar dubiedades no momento crucial da licitação, que 

é a sua fase externa. Cada item cancelado desse importará em retrabalho e em 

desconfortante ineficácia administrativa. 

 Os erros de planejamento foram destaque no tópico 3.2.4, em que se verificou, 

na coletânea de julgados levantados, seriais erros que denotaram uma planificação 

capenga ou não realizada, como sobreposição de pregões, fracionamento de 

despesas, carência de projetos e falta de levantamento da gestão de riscos. 

 Perante esses fatos, convém eleger o planejamento como a fase mais 

importante do procedimento contratual, o que se imporia, aos gestores militares, um 

calendário de obrigações, elaborado em ano anterior, necessário para as aquisições 

do ano, minimamente baseado nos contratos de objetivos da OM, demandas 

anteriores e, ainda, em situações hipotéticas de emprego da unidade. 

 

4.2.1.7 Necessidade de regulamentação de uma SALC 

 

 Passado todos os indicadores levantados para a variável dependente, qual 

seja, a gestão orçamentária, chega-se ao último, que explora a fase do planejamento 

e tem por indicador o ganho de eficiência decorrente de uma regulamentação, o qual 

será assentado em critério opinativo.  

 Os respondentes da pergunta nº 27 foram incitados a opinar, por meio de uma 

categorização (muito pouco para bastante), com a representação numérica de 1 a 5, 

em que medida melhoraria a eficiência da gestão orçamentária, caso existisse um 

regramento específico que oficializasse as funções da SALC e suas atividades. 

 A resposta tabulada apresentou uma franca maioria – quase 90% -, de 

resultados muito ou bastante, ou 4 ou 5, o que demonstra haver a demanda de uma 

normatização que ampararia suas atividades de obtenção. Ainda nessa motivação, o 

chefe de SALC foi instado a apresentar quais procedimentos deveriam ser insculpidos 

nesse regramento, chegando ao resultado do Quadro nº 08. 
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 Para essa análise é fulcral buscar os ensinamentos de Franklin Santos e 

Kleberson Souza, além da já pré-falada dissertação de Tiago Pedreiro de Lima, que 

explorou essa lacuna em entrevista com um auditor do TCU. 

 Santos e Souza fizeram um levantamento minucioso sobre os riscos inerente 

às aquisições governamentais. O primeiro risco levantado é exatamente o que 

reproduz erros nas atividades de retrabalho, podendo resultar em danos ou em atos 

ilegais. Para a terapêutica desse risco, os autores recomendam: 

 

Elaboração de um manual de normas definindo os procedimentos a serem 
adotados na execução das principais atividades relacionadas à licitação na 
Unidade, com especial destaque para: (a) os procedimentos que devem ser 
executados; (b) os itens que devem ser verificados; (c) a indicação dos 
dispositivos legais que tratam especificamente sobre a atividade; (d) a 
previsão de identificação dos responsáveis pela execução, revisão e 
supervisão dos procedimentos (2016, p. 141) 

  

 Os doutrinadores especificam ainda mais a necessidade da formalização de 

procedimentos: 

 

Dentre os tipos de controle preventivos que devem ser adotados pelos 
gestores, com vistas a minimizar a ocorrência de falhas operacionais, 
destaca-se a formalização/manualização de procedimentos. É recomendável 
que todas atividades importantes sejam documentadas de forma completa e 
precisa, a fim de que se torne mais fácil rastrear as informações desde a sua 
produção até a sua conclusão. Consiste na elaboração de manuais de 
normas e procedimentos formalizando e detalhando as principais atividades, 
tais como o planejamento da contratação, requisição, projeto básico ou termo 
de referência, pesquisa de preços, elaboração de edital, julgamento (op. cit., 
p. 140). 

 

 Em sua quadra, considerando ser um objetivo que se aproxima ao do presente 

trabalho, Tiago Pedreiro de Lima entrevistou o auditor do TCU Leonardo Loriato 

especificamente sobre essa demanda de regulamentação. 

 O autor questionou, inicialmente, se um regulamento defasado poderia ser 

prejudicial à eficiência administrativa de uma instituição, pelo que foi respondido, ipsis 

verbis: 

 

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. 
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Ainda nesse sentido, a falta de previsão normativa das funções supracitadas 
dificulta ainda mais o trabalho dos agentes públicos nessas funções (2017b, 
p. 47). 

 

 Na esteira, Lima levantou a possibilidade de, inversamente, se a atualização 

de um regulamento administrativo poderia incrementar a eficiência administrativa. Eis 

a 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 (2017b, p 47). 

 

 Diante das respostas a pesquisa, reconhece-se que a necessidade de uma 

regulamentação das atividades correntes de aquisições, licitações e contratos é uma 

demanda geral dos chefes de SALC das UG do Exército Brasileiro. Corrobora-se, 

inclusive, com os ensinamentos e melhores práticas de autores que já pesquisaram o 

assunto. 

 

4.2.3 Análise e discussão das informações das entrevistas 

 

4.2.3.1 Entrevistas com militares que trabalham com compras públicas 

 

4.2.3.1.1 Entrevista com Cap QAO R/1 Adimilson Totti 

  

 De notável experiência, o Cap Totti trouxe seu histórico com as licitações na 

entrevista realizada, plasmada sobre questionamentos que envolvem, 

prioritariamente, os óbices relacionados à falta de uma regulamentação de uma SALC. 

 A pergunta inicial se deu em saber se a SALC que ele assessorava neste 

momento, a do 1º Grupamento de Engenharia, estaria prevista no QCP daquela 

Grande Unidade. A resposta foi negativa. Disso, a pergunta seguinte tratou sobre, 
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quanto aos aspectos da legalidade e segurança na execução de procedimentos, o que 

alteraria uma previsão de QCP de uma SALC. O que foi respondido: 

 

A definição de constituição da SALC em uma OM, com previsão no QCP traria 
maior segurança, pela previsão organizacional das atribuições de cada 
carteira e de cada integrantes, como ocorre com as demais seções da 
administração. Essa providência não só assegura o desenvolvimento de 
procedimentos segmentados no âmbito da gestão financeira e contábil, como 
também tem o potencial de garantir a realização de tarefas mais bem 
coordenadas e integradas com as demais seções da administração. 

 

 A resposta do expert coaduna com a pretensão da presente pesquisa, ao 

vislumbrar uma oficialização dos cargos da SALC como uma salvaguarda legal para 

os agentes que trabalham na área, além do que, facilitaria a coordenação 

administrativa, o que se prevê incrementar a gestão orçamentária. 

 As quartas e quintas perguntas verificam se há previsão de competências no 

âmbito interno da OM, e se isso poderia influir positiva ou negativamente na 

administração orçamentária da UG. O respondente afirmou que: 

 

A ausência de segmentação das competências e a decorrente confusão na 
identificação de responsabilidades traz significativos prejuízos para a gestão 
orçamentária, com destaque para a ausência de planejamento das 
contratações e a aplicação de recursos públicos sem qualquer critério de 
eficiência ou razoabilidade. 

 

 Ainda nessa toada, a sexta pergunta questiona se um regulamento que 

pudesse padronizar o procedimento de aquisição pública realizado pelo EB, desde o 

seu planejamento até a sua execução, incrementaria a eficiência da gestão 

orçamentária da sua OM. Cap Totti esclarece que: 

 
A normatização é importante e necessária. No entanto, fazer a norma por 
fazer, apenas para cumprir uma tarefa, sem qualquer fundamento ou um 
mínimo de razoabilidade é mais grave do que não normatizar. A maior falha 
na execução das tarefas administrativas está baseada no desconhecimento 
dos detalhes do seu desenvolvimento, com regulamentos e normas 
desatualizadas ou elaboradas sem qualquer relação com a realidade da 
operação diária. Uma medida extremamente necessária na definição de 
procedimentos administrativos é a experimentação prévia das normas e 
regras, antes de serem definidos os prazos de entrar em vigor. É muito 
comum os agentes da administração que trabalham diariamente com os 
sistemas de operação, controle e gestão, se verem diante de normas 
conflitantes, divergentes que exigem a ação a descoberto. Por outro lado, o 
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excesso de regulamentação também afasta o agente da prática da legislação 
vigente, levando-o a optar pelo caminho mais fácil ou mais rápido. Muitas 
vezes o trabalho excessivo, a urgência da solução imediata e a falta de 
planejamento dificulta a capacitação continuada. 

 

 Por fim, solicitou-se a opinião do respondente sobre quais matérias deveriam 

ser regulamentadas, caso o regramento fosse produzido. Foram levantados vários 

procedimentos, divididos por carteiras, disponível na íntegra nos apêndices deste 

trabalho. 

 

4.2.3.1.2 Entrevista com Cap Int Ephrain Talmud Leite de Oliveira Cruz 

 

 O Cap Ephrain exerce, atualmente, a função de Chefe de SALC da Brigada de 

Infantaria Paraquedista. Merece ser trazida sua experiência em função, 

primeiramente, de sua vasta capacitação, assim como importa ao interesse 

acadêmico as suas opiniões. 

 Inicialmente, o respondente afirmou que já havia exercido funções em SALC 

em outras OM por qual passara. Após, respondeu que há previsão em QCP, no 

Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, da Seção de Aquisições, Licitacões 

e Contratos.  

 Diante dessa experiência anterior e atual, foi, então, perguntado o que alteraria, 

nos aspectos da legalidade e segurança na execução de procedimentos, a previsão 

em QCP de uma SALC. O Cap Ephrain considerou que “traz maior segurança jurídica 

para o exercício da função”. 

 O outro questionamento, assim como na entrevista realizada com o Cap Totti, 

verificou se há algum normativo interno que delimitasse competências, e qual seria a 

influência desse regramento, pelo que foi respondido que há um mapeamento de 

processos com os devido Procedimentos Operacionais Padrão (POP), “contudo, como 

não há um vácuo regulatório para o EB, sempre surgem conflitos entre os executantes 

de partes do processo”. 

 Compreende-se, dessa forma, que só uma normatização interna não seria 

capaz de suprir o vácuo regulamentar, como obtemperou a própria resposta do militar. 
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 Por fim, a pergunta atinente ao regulamento que padronizasse o procedimento 

de aquisição pública realizado pelo EB, e a pretensa relação daquele com a eficiência 

na gestão orçamentária, o que foi respondido: 

 

O regulamento além de dar maior segurança jurídica aos agentes da 
administração envolvidos no processo, já deixaria bem claro quem faz o que 
e quando, por meio de uma sequência lógica, o que certamente conduzirá à 
uma execução orçamentária mais eficiente e eficaz.      

 
 Em caráter opinativo, o Cap Ephrain pontuou algumas matérias necessárias 

para a regulamentação, tais como: o planejamento de contratações; tarefas 

segmentadas por agente para a fase interna da licitação; tarefas a serem executadas 

na fase da execução dos contratos e nos processos de sanção às empresas. Conclui 

o expert: 

 

Muitos OD acham que todos os problemas da OM são resolvidos pela SALC. 
Não há o entendimento de que a SALC é apenas uma parte da engrenagem, 
que trabalha junto a outros atores para viabilizar aquisições, licitações e 
contratos oportunos. O vácuo regulatório muitas vezes faz da SALC um 
verdadeiro “posto Ipiranga”. 

 

4.2.3.1.3 Entrevista com Maj Int Claudio dos Santos Silva 

 

 Mais tocada como um depoimento, a entrevista ao Maj Claudio é recheada de 

ensinamentos, face a sua vasta experiência e capacitação. Atualmente, o referido 

oficial é o chefe da SALC no Hospital de Guarnição de Santiago, mas já tendo passado 

por diversas OM também na mesma função. 

 Pontua, o ilustre expert, que há necessidade dos Comandantes e Diretores de 

entenderem o contexto da criação da SALC com as suas atividades, não podendo 

desacreditar os almoxarifados como peças importantes na engrenagem da compra 

pública. 

 O militar reconhece a falta de padronização processual e a falta de definição 

das competências na fase interna da licitação como óbices a escorreita gestão 

orçamentária de uma UG, buscando complementariedades necessárias para as 

servidões típicas de uma SALC. 
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 Dois apontamentos merecem uma análise mais detalhada: sobre a confecção 

da requisição e a pesquisa de preços. A requisição, no entender do Maj Claudio, deve 

ser centralizada no Almoxarifado, que é o especialista em oficializar a demanda. As 

outras seções, quando requererem material específico, devem solicitar ao Fiscal 

Administrativo, por meio de um pedido de material simples, para este decidir e, em 

caso positivo, encaminhar para o Setor de Material confeccionar a Requisição. Outra 

retenção citada pelo oficial é no caso da pesquisa de preços, o qual entende que essa 

não poderá ser realizada pela SALC, em função da segregação de funções. 

 Com a devida vênia, entende-se que a formalização da demanda, por meio da 

Requisição, de materiais específicos pode ser confeccionada pelas seções que o 

requerem. Essa atribuição realmente exige algum conhecimento técnico de descrição 

de material, indicação em catálogo do SIASG e outros procedimentos, contudo, não 

se pode deixar que o agente que solicita o material ou serviço apenas margeie o 

processo de compra, mas que participe efetivamente em todos as etapas. Terceirizar 

a demanda impõe mais responsabilidades ao Setor de Material, o qual já tem a 

atribuição de centralizar todas as compras comuns. Além disso, registre-se que dá 

maior celeridade o encaminhamento direto da demanda para a SALC, passando pelo 

Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas. 

 Outro ponto citado pelo Maj Claudio o qual se discorda é sobre a possibilidade 

da SALC fazer a pesquisa de preços. Já foi comentado acima sobre tal permissão, até 

mesmo para galardoar o princípio da segregação de funções. Na prática, grande parte 

das OM destinam o próprio setor demandante para fazer a pesquisa, o que, aí sim, 

atentaria contra a segregação. A carteira de cotações, respeitando a segregação das 

outras carteiras da SALC, seria especializada para essa atribuição.   

 No desfecho de seu depoimento, o Maj Claudio encaminha um valioso 

documento denominado “Planejamento de Pregões – 2019/2010” em que, no silêncio 

regulamentar, padroniza procedimentos e distribui responsabilidades de cada setor 

demandante para a operacionalização de suas compras públicas. Por ser um hospital, 

requer-se, ainda mais, uma estreita ligação entre os setores do nosocômio com o 

procedimento da aquisição governamental, visando evitar a solução de continuidade.  
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4.2.3.2 Entrevista com Advogada da União 

 

 A entrevista com a Dra. Joana Alcântara Castelo permeou lides administrativas 

com a precisa técnica jurídica. A precitada é a chefe da Consultoria Jurídica do Estado 

do Ceará, órgão pertencente ao organograma da Advocacia-Geral da União, e que 

emite os pareceres jurídicos atinentes aos processos licitatórios dos órgãos federais 

da administração direta naquele estado. 

 O primeiro questionamento buscou levantar as principais impropriedades 

observas nos autos de processos licitatórios do Exército Brasileiro que dão entrada 

na CJU/CE, ao que foi respondido: 

 

Falta de índice para dar celeridade ao trabalho do parecerista; certidões 
encaminhadas com prazo expirado; ausência de documentos obrigatórios 
para análise; envio de processo com prazo exíguo, demonstrando falta de 
planejamento; envio de processo com minutas desatualizadas.   

 

 É de notório reparo que as tarefas não executadas citadas pela douta advogada 

recaem, em sua maioria, em erros procedimentais simples, cujo desafogo poderia 

advir de uma simples regulamentação. 

 Adiante, foi questionado sobre, do ponto de vista prático, o controle jurídico ser 

realizado ainda na fase interna da licitação, o que poderia mitigar as impropriedades 

ou irregularidades durante ou após a fase externa da licitação, no que a entrevistada 

respondeu: 

 

Mantendo contato com o órgão de assessoramento, através de consulta 
informal, visando esclarecimentos de dúvidas na formação do processo 
licitatório, bem como observando, cotidianamente, as mudanças de minutas 
padrão, que são constantemente atualizadas nos sítios eletrônicos do órgão 
consultivo. 

 

 Novamente, a advogada esclarece a necessidade da perene atualização dos 

modelos disponibilizados pela AGU e citados na Revisão da Literatura. A 

padronização requer a utilização dos modelos levantados. 

 Outro questionamento coliga impropriedades e irregularidades à falta de uma 

normatização interna corporis sobre compras públicas – objetivo do presente trabalho 
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–, perguntando se haveria nexo de causalidade entre os erros administrativos e essa 

falta regulamentar, pelo que redarguiu: 

 

Não vejo, na minha opinião, que tal assertiva acarretaria na diminuição de 
tais erros, penso que o investimento na formação e atualização do militar que 
atue na fase interna, bem como a diminuição na rotatividade do 
destacamento, contribuiriam em tal diminuição e em ganho de eficiência para 
o gestor. 

 

 Como se verifica, a opinião aclarada da Dra. Joana não precifica a falta de 

normatização como o fator mais importante a ser dignificado na praxe administrativa 

das aquisições governamentais. O mais premente, sob sua ótica, seria o investimento 

na capacitação do militar e a diminuição de rotatividade dos militares que trabalham 

na seção. 

 Conquanto não se alinhe totalmente com a questão de estudo evidenciada 

nesta pesquisa, o incentivo à capacitação e a criação de uma cultura organizacional 

com a oficialização dos quadros da SALC também já foram respaldadas no presente 

trabalho. 

 O penúltimo questionamento tratou de como encetar uma regulamentação com 

a dificuldade do cenário hodierno, em que há perene atualização de legislação e 

jurisprudência, como é o das compras públicas. A Dra. Joana respondeu que: 

 

A existência de várias normas concomitantes sobre os mesmos temas, no 
caso, “compras públicas”, dificultaria a padronização de procedimentos. A 
sistematização e simplificação de procedimentos, como no caso da central 
de compras federal, geraria uma maior economia aos cofres públicos e ganho 
de eficiência, ao contrário de uma pulverização de normas sobre o mesmo 
tema, sobretudo diante das frequentes alterações legislativas sobre o tema. 

 

 Por fim, o último questionamento enveredou por uma síndrome que atarraca 

bastante a administração militar. Por vezes acionadas de plano, as Forças Armadas 

vêm, cada vez mais, atuando em ações subsidiárias, as quais necessitam de suporte 

logístico para essas atuações. Ocorre que essas crises deixam heranças negativas 

de graves impropriedades e irregularidades administrativas, em face, não 

exclusivamente, à falta de planejamento e, também, da impossibilidade de se prever 

qualitativa e quantitativamente os suprimentos necessários para toda a operação. 
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 Nesse escopo, a pesquisa buscou insinuar a possibilidade de realizar 

“licitações de algibeira”, considerando sê-las sacadas somente quando do despontar 

da crise, para fazer face aos recursos necessários para o apoio à tropa em atuação.  

 A instruída advogada entendeu que a assertiva carecia de possibilidade, pois 

não se enquadra no rol taxativo do art. 3º do Decreto nº 7.892/13, ao prescrever que: 

 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 
governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 

 O cerne do artigo é exatamente a compra. Com as “licitações de algibeira” a 

compra não é garantida, porque na situação apresentada, só seriam utilizados os itens 

se o Exército entrasse na crise. A futurologia não pode atuar em um cenário cujo 

comprometimento contratual e econômico com fornecedores seria rarefeito. 

 Todavia, a entrevistada sinalizou sobre a possibilidade da utilização da 

dispensa de licitação para calamidades publicas e em casos de emergência, cingindo 

a falta de ação afirmativa do Estado nas políticas públicas para evitar as situações de 

crise, o que merece efusivas palmas: 

 

Ademais, a Lei de licitações já contempla a  possibilidade de enquadramento 
da contratação direta em casos de emergência ou calamidade pública, 
todavia, muita das vezes, a situação ensejadora de tal operação militar foi 
gerada por falta de planejamento e/ou investimentos em ações afirmativas do 
Estado, decorrente de sua não implementação, seja pela ausência ou pela 
má aplicação, de políticas públicas voltadas para tais setores. Ao meu sentir, 
a solução estaria no investimento em planejamento estratégico, monitorando 
a médio e longo prazo as áreas de real necessidade dos investimentos 
públicos, o que, consequentemente acarretaria na diminuição do emprego do 
EB em tais situações.   
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4.2.3.3 Entrevista com Auditor do TCU 

  

 O Auditor Federal de Controle Externo Regivalder Pereira da Silva foi 

entrevistado para trazer para a pesquisa a visão do Controle Externo sobre o 

procedimento de compra pública realizado pelo EB. 

 Assim como a entrevista realizada da representante da Advocacia-Geral da 

União, as opiniões aqui foram consideradas pessoais, impossibilitadas hierárquica e 

funcionalmente de serem consideradas institucionais. 

 O primeiro questionamento buscou gizar as principais autuações do TCU no 

âmbito das compras públicas. Foi exposto que a análise detalhadamente é realizada 

com o apoio de ferramentas de TI e ocorrem, principalmente, na fase externa da 

licitação: 

 

Por meio de Análise de Licitações e Editais automatizadas, o TCU busca 
inconsistências nos editais de licitação e nos resultados de atas de pregão 
eletrônico publicados, diariamente, no Portal de Compras do Governo 
Federal. O sistema também faz cruzamentos de dados de fornecedores - a 
partir da ata de realização do pregão, são feitos 23 cruzamentos de 
informações com busca de irregularidades, na prática um script SQL que roda 
sobre bases estruturadas. As varreduras e o cruzamento com outros bancos 
de dados permitem que o sistema detecte diversos tipos de irregularidades, 
como a exigência de documentos indevidos que restringem a competitividade 
da habilitação, empresas concorrentes com sócios em comum e fornecedores 
impedidos de contratar junto à União. De posse dessas análises, o corpo 
técnico atua naquelas contratações com risco elevado. 

 

 Na seara desses erros, foi perguntado qual seria o melhor meio para mitiga-

los, a fim de reduzir essas impropriedades e irregularidades administrativas, 

considerando que muito desses erros são provenientes da falta de prática dos 

gestores. O auditor assim respondeu: 

 

Por meio desses alertas, os gestores são comunicados de que algo possa 
estar ocorrendo de forma irregular. Nesse momento o gestor tem a 
oportunidade de corrigir ou justificar a situação, que pode ser um falso positivo 
do sistema. De fato, alguns erros são devido à falta de experiência ou 
conhecimento de alguns gestores, no entanto, com essa sistemática, passam 
a ter a oportunidade de corrigir essas irregularidades antes da ocorrência de 
dano ao erário. 

  



 174 
 

 

 Sobre o cerne da presente pesquisa, foi perguntado ao Sr. Regivalder se 

haveria benefícios caso houvesse uma normatização que padronizasse 

procedimentos e delimitasse competência no âmbito da gestão orçamentária, o que 

ele afirmou: 

 

De certa forma sim, pois o gestor é responsabilizado por aquilo que faz em 
contrariedade às normas. Quando não há normas claras e específicas, ele 
por conta própria e assume o risco. Principalmente pelo fato de que a não 
existência de normas internas em determinado órgão não exclui a 
responsabilidade do gestor. 

 

 O desfecho inquisitório arguiu sobre as constantes atualizações da legislação, 

da doutrina e jurisprudência, no que tange às aquisições governamentais, e quais 

seriam os reflexos de principiar uma normatização nesse cenário. O arguente 

respondeu: 

 

Não há a necessidade de se ter procedimentos tão rígidos. O que deve ser 
bem clara é a responsabilidade de cada um na gestão do recurso público. 
Essa responsabilidade desse ser claramente delimitada por normativos 
internos. Normalmente a mudança de jurisprudência não interfere nos 
procedimentos executados por cada um, desde que justificados com base 
nos normativos. 

 

4.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES REALIZADAS 

 

 Não perdendo de vista os objetivos específicos e as questões de estudo 

propostos, o quadro sinóptico abaixo conduz as análises realizadas durante a 

pesquisa, com as devidas sugestões, obedecendo, quando possível, às fases do 

procedimento proposto por Florencia Ferrer (2015, p. XV) e adaptado à realidade da 

administração castrense: 

 

Objetivo 
específico 

Questão de 
Estudo Análise realizada Sugestão 

Fase do 
procedimento 

de compra 
a) Apresentar a 
legislação 
referente às 
compras 
públicas, com 
enfoque no 

a) Como está 
regulado o 
processo de 
compra 
pública? 

Levantamento de 
toda a legislação que 
regula as licitações e 
contratos na Revisão 
da Literatura 

Atualização 
regulamentar e 
procedimental, 
baseado na 
legislação vigente e 

Todas 
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procedimento 
licitatório 

na jurisprudência 
do TCU 

b) Examinar a 
dinâmica das 
aquisições 
realizadas no 
âmbito de uma 
UG do Exército 
Brasileiro 

b) Como 
ocorrem, 
atualmente, os 
processos de 
compras das 
UG do Exército 
Brasileiro? 

Levantamento do 
que está em vigor na 
regulamentação 
atual, no âmbito do 
EB e o que está 
confrontando a 
legislação realizado 
na Revisão da 
Literatura 

Necessidade de se 
atualizar o RAE 
e/ou as IG 12-02, 
ou propor um novo 
regulamento em 
estreita 
consonância com 
os ditames legais 

Todas 

Pesquisa junto aos 
chefes de SALC, por 
meio de questionário 
dirigido, abordando 
as seguintes 
dimensões: pessoal, 
legalidade, 
padronização de 
procedimentos e 
planejamento 

Conforme proposta 
de normatização 

Todas 

c) Comparar as 
regulamentações 
de compras de 
outros órgãos 
com as do 
Exército 
Brasileiro 

b) Como 
ocorrem os 
processos de 
compras de 
outros órgãos 
públicos? 

Apresentação dos 
regulamentos de 
compras e boas 
práticas dos 
seguintes órgãos, 
executada na 
Revisão de 
Literatura: FAB, 
Câmaras Deputados, 
BCB e SEPLAG-MG. 

Necessidade de se 
atualizar a 
regulamentação de 
compras públicas 
no EB ou propor 
uma nova 

d) Avaliar as 
consequências 
da 
regulamentação 
atual nos 
processos de 
compra do EB e 
nas decisões do 
TCU 

d) Quais são os 
reflexos da 
regulamentação 
atual nas 
compras 
públicas no EB 
na experiência 
administrativa e 
nas decisões 
do TCU? 

Por meio do 
questionário dirigido 
e das entrevistas, 
evidenciou-se que 
não há padronização 
de procedimentos, e 
esse óbice empresta 
insegurança aos 
chefes de SALC do 
EB 

Necessidade de se 
atualizar a 
regulamentação de 
compras públicas 
no EB ou propor 
uma nova 

Todas 

Percepção geral dos 
chefes de SALC que 
uma regulamentação 
auxiliaria nas lides 
administrativas da 
função 
Levantamento dos 
julgados do TCU 
contrários ao EB, 
com a avaliação da 
fase do 
procedimento 
incorretamente 
realizado, na 
Revisão de 
Literatura 

e) Propor uma 
normatização 
básica para a 

Como deve ser 
a regulamen-
tação das 

Análise dos prós e 
contras de uma 
pretensa 

É viável e 
necessário uma 
regulamentação 

Todas 
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regulação e 
oficialização de 
uma SALC no 
âmbito do EB 

atividades de 
uma SALC para 
tornar mais 
eficiente a 
gestão 
orçamentária 
de uma UG? 

regulamentação para 
as compras públicas 
no EB, realizada na 
Revisão da 
Literatura, no 
questionário com 
chefes de SALC e 
nas entrevistas.  
Indicação do tipo de 
normatização para 
fazer face as 
demandas das 
compras públicas 
castrenses 

A normatização 
seria baixada por 
meio de uma 
Instrução 

Todas 

Manutenção do 
esforço de 
capacitação e 
processo de escolha 
dos militares que 
compõem a SALC, 
buscando fortalecer 
uma cultura 
organizacional 
própria 

Disponibilidade de 
tempo para 
capacitação dos 
quadros e 
especialização dos 
militares que 
trabalham com 
aquisições, 
licitações e 
contratos 

Todas 

No questionário e 
entrevistas, 
evidenciou-se que 
há carência de 
respaldo legal para 
os militares que 
trabalham na SALC  

Formalização de 
um QCP mínimo 
para a SALC, a 
depender das 
demandas da UG, 
conforme Quadro 
nº 09, com vistas a 
dar segurança 
jurídica e atender a 
segregação de 
funções 

Todas 

Não há 
padronização de 
procedimentos na 
fase interna, externa 
e execução da 
compra pública 

Descentralização 
da confecção do 
documento que 
oficializa a 
demanda para os 
demandantes de 
materiais e serviços 
específicos e 
concentração no 
Setor de Material 
para os materiais 
comuns da OM 

Demanda 

As licitações 
compartilhadas 
devem ser 
fomentadas, para a 
racionalização de 
custos 

Demanda e 
procedimento 

Elaboração do 
termo de referência 
em conjunto com a 
seção demandante 
e a SALC 

Procedimento 

Elaboração da 
pesquisa de preços Procedimento 
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por meio de uma 
carteira adaptada 
na SALC 
especializada em 
cotações 
A depender do 
embargo realizado 
na fase externa da 
licitação, cada 
agente participante 
deverá participar de 
sua solução 

Procedimento 

O Setor de material 
é quem deve enviar 
os empenhos 
emitidos pela UG 

Execução 

O Fiscal 
administrativo é a 
função ideal para 
auxiliar o 
Ordenador de 
Despesas a 
nomear os fiscais 
de contrato 

Execução 

Não há 
necessidade de 
arquivar 
documentos físicos 
que já são 
disponibilizados na 
internet 

Controle 

Na Revisão de 
Literatura, nos 
questionários e nas 
entrevistas verificou-
se que o 
planejamento de 
compras ainda é 
realizado com certa 
tibieza 

Oficialização, em 
manual, do 
planejamento, com 
o devido calendário 
de obrigações  

Planejamento 

QUADRO 12 – Quadro sinóptico das análises realizadas por objetivo 
Fonte: O autor 
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5 CONCLUSÃO 

  

 Finda a pesquisa, convém relembrar o objetivo geral ao qual se propôs o 

presente trabalho, qual seja, o de analisar os processos de compras públicas 

realizados pelas SALC das UG do Exército Brasileiro, propondo um marco normativo 

para oficialização de funções e atribuições. 

 O objetivo geral foi dissecado em cinco objetivos específicos, os quais serviram 

para fasear a intenção geral da pesquisa e apresentar um produto para o Comando 

do Exército.  

 O objetivo específico “a”, o qual se dispunha a apresentar a legislação referente 

às compras públicas, teve como questão de estudo a letra correspondente e foi 

respondido na Revisão de Literatura, em que foram expostas todas as legislações, 

regulamentações e normativos relacionados às aquisições governamentais. 

 O exame da dinâmica das aquisições no âmbito do Exército foi o objetivo 

proposto na alínea “b” do item 1.3, e foi analisada na Revisão de Literatura juntamente 

com as respostas ao questionário e entrevistas, os quais apresentaram, ainda, uma 

visão geral da realidade das SALC. 

 O objetivo específico preconizado na letra “c” do item 1.3, qual seja, comparar 

as regulamentações de compras de outros órgãos públicos com as do EB, foi 

cumprido perquirindo os processos de compras de outros órgãos públicos e o que 

deles poderiam ser trasladados para a realidade castrense. As análises sobrelevaram 

os bons exemplos da Força Aérea Brasileira, Câmara de Deputados, Banco Central 

do Brasil e Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e foram entabuladas 

no produto desta pesquisa. 

 O objetivo “d”, que trata da avaliação das consequências da regulamentação 

atual nos processos de compra do EB em consonância com as decisões desfavoráveis 

do TCU, foi mensurado, inicialmente, na Revisão da Literatura, e, depois, no 

questionário aos chefes de SALC e entrevistas com experts. A Revisão Literária 

identificou os julgados contrários na Corte de Contas, apontando em quais servidões 

a Força errou, e como uma regulamentação poderia evitar esses equívocos. Os 

questionários e entrevistas evidenciaram a percepção de legalidade dos atos 

executados pelos chefes de SALC, os quais responderam quesitos cujos resultados 
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abordaram a falta de padronização de procedimentos e uma relação de causa e efeito 

entre a falta de um dispositivo regulamentar e um óbice à gestão orçamentária da UG. 

 A proposta de uma normatização básica para a regulação e oficialização de 

uma SALC no âmbito do EB, último objetivo a que se propôs este trabalho, foi 

materializado no Apêndice H, que transplantou todos as lições aprendidas, 

ensinamentos e boas práticas colhidas durante a pesquisa. 

 Para contribuir com uma proposta de normatização, foram colhidas, ainda, as 

opiniões de autoridades externas à Força, representadas por membros da Advocacia-

Geral da União e do Tribunal de Contas da União, instituições que participam do 

procedimento licitatório na medida de suas competências.  

 Para cumprir os objetivos, a metodologia utilizada buscou preencher todas as 

lacunas disponíveis para a busca do conhecimento. Os instrumentos de pesquisa 

(revisão literária, questionários e entrevistas) direcionaram bem o encaminhamento 

para as respostas ao problema proposto e às questões de estudo. 

 A variável independente – regulamentação das atividades da SALC – e a 

variável dependente – gestão orçamentária – foram exploradas nas formas de 

medição predispostas nos quadros operacionais das variáveis, conjugadas a cada 

questão de estudo assimilada, cuja apresentação em ferramentas gráficas auxiliou a 

tabulação dos resultados. 

 Da análise dos resultados obtidos, a conclusão a que se chega é que é 

premente a necessidade de uma normatização no âmbito das aquisições, licitações e 

contratos para as UG do Exército Brasileiro. A resposta ao problema proposto é no 

sentido de que há relação de causa e efeito entre o vácuo regulamentar e ineficiência 

e/ou má gestão orçamentária de uma UG do Exército Brasileiro, o que tende a 

conduzir a impropriedades e irregularidades administrativas.  

 Agindo principalmente sobre a oficialização dos quadros e a indicação de 

atribuições para cada agente em sede de compras públicas, já se considera passos 

convenientes para regular essa importante servidão administrativa.  
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5.1 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 Cumpre estabelecer algumas premissas colhidas na análise de resultados, as 

quais apontam soluções práticas para o aumento da eficiência administrativa na 

gestão orçamentária de uma UG.   

 

5.1.1 Recomendações 

 

5.1.1.1 Legalidade 

 

 Como recomendação primaz, o trabalho propõe a urgência da necessidade de 

uma regulamentação para o reconhecimento dos quadros de efetivos que, com efeito, 

já trabalham nas SALC das OM do Exército Brasileiro. 

 Embora haja opiniões contrárias, no sentido de que uma regulamentação 

“engessaria” a administração, a pesquisa provou, em variados instrumentos, que as 

benesses da regulamentação superam os malefícios dispostos por uma certa 

discricionariedade de atuação. 

 A normatização contemplaria uma divisão de tarefas próprias para uma 

disposição mínima de militares que exerceriam suas funções nos procedimentos de 

compras públicas. 

 Além disso, a regulamentação, por meio da divisão de procedimentos 

estabelecida no presente trabalho (demanda, planejamento, procedimento, execução 

e controle) indicaria as responsabilidades de cada agente para a fase interna, externa 

e para os arquivos necessários ao controle. 

 

5.1.1.2 Pessoal 

 

 A segunda recomendação é a de que se deve manter os integrantes da SALC 

permanentemente capacitados, com um processo de escolha qualificado para as 

atribuições inerentes ao controle do orçamento destinado a OM. A preparação e 
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qualificação do corpo destinado a trabalhar em uma SALC predispõe à especialização 

de quadros e uma cultura organizacional própria.  

 Na esteira da necessidade de regulamentação, preme-se, ainda mais, o 

imperativo de se oficializar um QCP mínimo para SALC. Conforme Quadro nº 09, as 

SALC teriam, além de sua chefia, as seguintes carteiras:  

 1) licitações: responsável por confeccionar todos os instrumentos necessários 

ao lançamento da compra pública;  

 2) aquisições: responsável pela emissão das ordens de compra, materializada, 

no mais das vezes, na nota de empenho;  

 3) contratos: que teria como atribuição primordial a elaboração dos 

instrumentos de contratos entre os fornecedores e a administração; e  

 4) cotações: carteira especializada que executaria todas as pesquisas de 

preços atinentes ao procedimento de compra, especializando a função e desafogando 

o solicitante do material ou serviço. 

 Com essa distribuição de tarefas básicas, a depender do tipo de OM e de suas 

demandas, além da disponibilidade do efetivo, poder-se-ia alocar recursos humanos 

para cada carteira dessa citada, criando os adjuntos e auxiliares, contribuindo para 

uma concatenada linha de produção para a execução orçamentária da UG. 

 Ainda sobre pessoal, é recomendável o não acúmulo da função de chefe da 

SALC com as atribuições de pregoeiro ou chefe de CPL. Diante disso, os pregoeiros 

da OM poderiam advir de qualquer outra seção, desde que não tenha qualquer contato 

com o itinerário da compra a ser realizada. 

 

5.1.1.3 Procedimentos 

  

 Uma padronização de procedimentos deve ser encarada na manualização 

proposta, atentando para as fases do procedimento diante da etapa da compra 

pública. 

 Para as fases interna e externa do processo licitatório, aderentes à etapa do 

procedimento na compra pública, seguem algumas propostas: 

 a) documento que formaliza a demanda: a denominada Requisição deve ser 

elaborada pelos setores que necessitem de materiais e serviços específicos; no caso 
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de materiais ou serviços comuns, essa atribuição competirá ao Setor de Material da 

OM; 

 b) licitações compartilhadas: aproveitar o já normatizado sobre o assunto e 

fomentar ainda mais a sua utilização, visando a racionalização de custos; 

 c) termo de referência: o termo de referência não pode ser atribuição exclusiva 

da SALC, mas deve-se aliar o conhecimento formal dessa seção com a técnica da 

seção demandante; 

 d) pesquisas de preços: recomenda-se a especialização de militares para essa 

atividade, criando uma carteira de cotações para a SALC; e 

 e) resposta aos recursos: não devem recair somente no chefe da SALC ou no 

pregoeiro, mas em todos os atores participantes do processo, desde quem solicitou o 

material/serviço até o condutor da licitação. 

 Já nas etapas de execução e controle, as recomendações são as abaixo 

listadas: 

 a) envio de notas de empenho: essa atividade deve ser a mais centralizada 

possível, figurando em um setor que possua estrutura para tal; entende-se que o Setor 

de Material é o mais correlato para isso; 

 b) nomeação e acompanhamento de fiscais de contrato: função que vem 

ganhando relevo ultimamente, os fiscais de contratos devem ser propostos para 

nomeação pelo Fiscal Administrativo ao Ordenador de Despesas; 

 c) arquivo da documentação referente às compras públicas: deve-se evitar o 

arquivo de documentação física, quando também disponível para acesso ao público 

em meio eletrônico. 

 

5.1.1.4 Planejamento 

 

 Por fim, como última recomendação, o planejamento deve ser oficializado e 

bem cumprido pelas OM. Por meio de um calendário de obrigações, os setores da UG 

devem fazer seus estudos de demanda e devem repassar as suas requisições à SALC 

nas datas aprazadas, a fim não haver solução de continuidade na vida administrativa 

da unidade. 
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5.1.2 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 As propostas aqui apresentadas sinteticamente não esgotam e nem esgotará 

a sistemática procedimental das compras públicas realizadas pelo Exército Brasileiro. 

As tarefas apresentadas não encerram todo o arcabouço de atividades para a 

consecução dos objetivos de um manual pretendido, mas, apenas, emerge alguns 

processos que suscitam dúvidas sobre a responsabilidade do “quem-faz-o-quê”. 

 Nesse contexto, cabe ainda maiores estudos sobre um procedimento de 

compras mais ligado à gestão gerencial, ante a vetusta administração burocrática. 

Diante disso, a gestão de riscos é a atividade que mais se amolda ao novo modelo 

gerencial. 

 Levemente tratada na presente pesquisa, a gestão de riscos pode ser mais 

estudada e, adaptada a realidade castrense, poderá compor a base principiológica 

que o pretendido “Manual da SALC” poderá tratar, em consonância com o já 

regulamentado no âmbito federal.   

 

5.1.3 Produto final 

  

 Restou demonstrado, principalmente nas penúltima e última perguntas do 

questionário aplicado, que os chefes de SALC carecem de um regulamento que 

indique suas atribuições e competências, o qual incrementaria a eficiência da gestão 

orçamentária da UG, zelando pelos recursos públicos e, em última análise, 

potencializando a geração de capacidades militares. 

 Diante disso, cumprindo o objetivo de propor uma normatização básica de uma 

SALC no âmbito do Comando do Exército, a pesquisa retorna o Apêndice H, que 

materializa todos os ensinamentos e boas práticas evidenciados no presente estudo 

e se propõe a mitigar a demasiada rotatividade dos quadros técnicos pertencentes à 

administração das OM do Exército Brasileiro. 

 

 

_______________________ 
João André Ferreira Lima  
Capitão de Intendência 
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AGOSTO DE 2019 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS CHEFES DE SEÇÃO DE 
AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

QUESTIONÁRIO 
 
Este questionário é parte integrante da pesquisa do Mestrado Profissional do Cap Int 
JOÃO ANDRÉ FERREIRA LIMA, em curso na EsAO, e tem por propósito coletar 
experiências profissionais e opiniões dos chefes de Seções de Aquisições, Licitações 
e Contratos (SALC) das UG do Exército Brasileiro, buscando fazer um diagnóstico 
da situação geral dos procedimentos relativos às compras públicas. Os quesitos aqui 
respondidos também subsidiarão uma proposta de marco normativo para as 
atividades da SALC.  
 
O questionário é dividido em duas seções e deverá ser preenchido exclusivamente 
por Chefe de SALC. 
 
O tempo estimado de resposta aos quesitos é de 8 (oito) minutos. 
 
Não há necessidade de se identificar.  
 
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição pra esclarecimentos por 
meio dos seguintes contatos: 
 
João André Ferreira Lima (Cap Int - AMAN/2008) 
Telefone/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 

 
As perguntas de nº 1 a 15 referem-se aos seguintes quesitos:  verificação da 
amostra, situação de pessoal da SALC na UG e capacitação do Chefe da SALC.   

 
1) Qual a Região Militar na qual o(a) Sr(a) está vinculado atualmente?  
 

(   ) 1ª RM 
(   ) 2ª RM 
(   ) 3ª RM 
(   ) 4ª RM 
(   ) 5ª RM 
(   ) 6ª RM 
(   ) 7ª RM 
(   ) 8ª RM 
(   ) 9ª RM 
(   ) 10ª RM 
(   ) 11ª RM 
(   ) 12ª RM 

 
2) Baseado na divisão da DGO/SEF, qual o tipo de OM, que seja Unidade Gestora 
(UG), que o(a) Sr(a) serve atualmente?  
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(   ) Administrativa (ODG, ODS, Ba Adm, Cmdo RM, etc.) 
(   ) Construção (BEC, B Fv, CRO, etc.) 
(   ) C & T (CT, CTA, CGEO, etc.) 
(   ) Ensino (AMAN, EsAO, CM, CPOR, etc.) 
(   ) Logística (Ba Ap Log, B Log, D Sup/B Sup, Pq R Mnt) 
(   ) Operacional (BI, RCB, GAC, Cia Com, Cmdo Mil A, Cmdo DE, etc.) 
(   ) OM Adm/Cnst/Log/Operacional com encargos de Op Pipa 
(   ) Saúde (H Mil A, H Ge, H Gu, Laboratório, etc.) 
(   ) Serviço Militar (CSM, PRM, etc.) 
(   ) Outro tipo de OM. Qual?____________________ 
(   ) Minha OM não é UG 

 
3) Qual o posto do(a) Sr(a)? 
 

(   ) Cel 
(   ) Ten Cel 
(   ) Maj 
(   ) Cap 
(   ) 1º Ten 
(   ) 2º Ten 
(   ) Asp Of 
(   ) S Ten 
 

4) Quais dessas funções/encargos o(a) Sr(a) já desempenhou anteriormente?  
 

(   ) Ordenador de Despesas  
(   ) Cmt Base Adm ou Ch Div Adm 
(   ) Fiscal Administrativo 
(   ) Enc Set Financeiro 
(   ) Enc Set Material  
(   ) Enc Set Aprovisionamento  
(   ) Enc Conf dos Registros de Gestão 
(   ) Ch SALC  
(   ) Pregoeiro 
(   ) Presidente CPL 
 

5) Em quantas OM o Sr já serviu em que tenha desempenhado função efetivamente 
na SALC (Ch, Adj, etc.) 
 

(   ) Nunca havia desempenhado função na SALC 
(   ) 1 
(   ) 2  
(   ) 3 ou mais 

 
6) Quanto(s) ano(s) o(a) Sr(a) possui de experiência com as atividades específicas 
de SALC?  
 

(   ) Menos de 1 ano 
(   ) Entre 1 e 2 anos 
(   ) Entre 2 e 4 anos 
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(   ) mais de 4 anos 
 
7) Além da formação, o(a) Sr(a) possui alguma habilitação que julgue válida para o 
desempenho da função de Chefe da SALC? (Admite-se marcar mais de uma 
habilitação) 
 

(   ) Bacharel em Administração 
(   ) Bacharel em Ciências Contábeis  
(   ) Bacharel em Direito 
(   ) Pós graduação(ões) nas áreas de Administração/Contábeis/Direito/ 
Gestão 
(   ) Curso/estágio de pregoeiro 
(   ) Outro(s) cursos na ENAP/ESAF/ICFEx/Estb Ens Civ relacionado(s) à área 
de atuação  
(   ) Outra habilitação. Qual? _____________________ 

 
8) O Sr tem conhecimento das ferramentas eletrônicas à disposição para 
capacitação?  
 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
9) Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual seu nível de utilização das 
ferramentas de capacitação nas matérias referentes às compras públicas?  

 
Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 

 
10) A SALC que o(a) Sr(a) chefia está prevista no QCP da OM?  
 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não tive acesso ao QCP da OM 

 
11) O(A) Sr(a) acumula a função de Chefe da SALC com pregoeiro/presidente de 
CPL? 
 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
12) Qual efetivo de Of/S Ten/Sgt/SC da SALC que o(a) Sr(a) chefia (contando com o 
Sr ou Sra)? 
 

(   ) até 3 Of/S Ten/Sgt/SC 
(   ) entre 4 e 5 Of/S Ten/Sgt/SC 
(   ) entre 6 e 10 militares/SC 
(   ) entre 11 e 15 militares/SC 
(   ) acima de 15 militares/SC 

 
13) Qual seu nível de conhecimento acerca da legislação federal referente às 
licitações e contratos? 
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Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 

 
14) Quanto à regulamentação das licitações e contratos no âmbito do Exército 
Brasileiro, o(a) Sr(a) entende que ela supre as demandas dos trabalhos correntes da 
SALC? 

 
Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 

 
15) Considerando seu conhecimento da legislação referente às licitações e contratos, 
aliado ao já normatizado pelo Exército Brasileiro, somando, ainda, a sua habilitação 
e experiência prática na matéria, qual é o seu grau de segurança na execução das 
atividades de Chefia de uma SALC? 

 
Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 

 
 

As perguntas de nº 16 a 28 referem-se aos seguintes quesitos: procedimentos, 
produtividade e regulamentação.   

 
16) Na OM em que o(a) Sr(a) serve atualmente, qual seção elabora o pedido de 
aquisição de material a ser licitado?  
 

(   ) Seção demandante 
(   ) Setor de material 
(   ) SALC 
(   ) Outros, quem/qual seção? __________________________ 

 
17) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, qual seção elabora o Termo de 
Referência?  
 

(   ) Seção demandante 
(   ) Setor de Material 
(   ) SALC 
(   ) Outros, quem/qual seção? __________________________ 
 

18) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, qual seção faz a pesquisa de preço que 
comporá o processo licitatório? 
 

(   ) Seção demandante 
(   ) Setor de Material 
(   ) SALC 
(   ) Militar/Comissão designada para este fim 
(   ) Outros, quem/qual seção? __________________________ 

 
19) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, na fase externa da licitação, quem 
responde às impugnações, aos pedidos de esclarecimentos e aos recursos 
interpostos?  
 

(   ) Chefe da SALC 
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(   ) Chefe da SALC, que também é o pregoeiro/presidente da CPL 
(   ) Pregoeiro/Presidente da CPL 
(   ) Responsável pela demanda 
(   ) Há, a depender do embargo, a participação de todos os atores envolvidos 
no processo licitatório para a solução da contenda 
(   ) Outros ___________________ 

 
20) Na OM em que o(a) Sr(a) serve atualmente, após a emissão da Nota de 
Empenho, qual seção é a responsável pelo envio do documento ao fornecedor para 
a entrega do material/execução do serviço?  
 

(   ) SALC 
(   ) Fiscalização Administrativa 
(   ) Setor de Material 
(   ) Seção demandante 

           (   ) Outros ___________________ 
 
21) Na OM em que o(a) Sr(a) serve atualmente, qual a seção responsável por nomear 
e controlar as atividades dos Fiscais de Contrato? 
 

(   ) SALC 
(   ) Fiscalização Administrativa 
(   ) Setor de Material 

           (   ) Outros ___________________ 
 
22) O(A) Sr(a) já teve que readequar seus conhecimentos adquiridos em função de 
OMs diferentes adotarem processos administrativos particulares relacionados às 
compras públicas? 
 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Nunca havia trabalhado com compras públicas 

 
23) Em caso positivo, a falta de uma maior padronização processual prejudica a 
administração?  
 

Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 
 
 
24) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, há planejamento de compras feito 
baseado em contratos de objetivos ou na avaliação das demandas anteriores?  
 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sei informar 

 
25) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, desde quando o(a) Sr(a) assumiu a 
chefia da SALC, houve perda de recursos orçamentários ou aquisições 
desnecessárias por falta de planejamento de compras?  
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(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sei informar 

 
26) Na OM que o(a) Sr(a) serve atualmente, desde quando o(a) Sr(a) assumiu a 
chefia da SALC, já houve cancelamento de itens de pregão por motivos que 
independia da SALC (Ex.: falha na descrição do material/serviço, etc.)?  
 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sei informar 

 
27) Com base nas respostas dos itens 16 a 26, na sua opinião, em que medida 
melhoraria a eficiência da gestão orçamentária, caso existisse um regramento 
específico que oficializasse as funções da SALC e suas atividades? 
   

Muito pouco (   ) → (   ) → (   ) → (   ) → (   ) Bastante 
 
28) Na opinião do Sr, quais pontos poderiam ser previstos em um regulamento de 
uma SALC no âmbito do Exército Brasileiro? (Marcar opções e sugestões)  
 

(   ) Obrigatoriedade do planejamento 
(   ) Atribuições das carteiras da SALC 
(   ) Delimitação de competências na fase interna da licitação 
(   ) Gestão e fiscalização dos contratos 
(   ) Apuração e dosimetria de sanções administrativas 
(   ) Outros:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O CAP QAO R/1 ADIMILSON TOTTI 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da minha dissertação 

de mestrado em Ciências Militares, cujo tema é Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos: uma proposta de marco normativo para as Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para um diagnóstico geral dos procedimentos relacionados às compras públicas no 
Exército Brasileiro (EB), bem como indicar as premissas necessárias para propor uma 
normatização básica de uma SALC para a Administração Militar. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

João André Ferreira Lima (Capitão de Intendência) 
Celular/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 
  
IDENTIFICAÇÃO  
 

1. Nome completo, cargo/função atual, formação, cursos e estágios inerentes à 

área de estudo: 

ADIMILSON TOTTI Cap QAO Adm G (Int) – Prestador de Tarefa por Tempo Certo. 
Assessor de Licitações e Contratos – Pregoeiro. 
Turma de formação: CFS Int 1982 – Escola de Instrução Especializada (Rio de 
Janeiro-RJ). 
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Intendência pela Escola de Administração 
do Exército em 1993. 
Curso Superior: Biblioteconomia (incompleto). 
O Cap TOTTI é Pregoeiro desde 2004. 
Possui Experiência como Auxiliar e Encarregado da Seção de Aquisições, Licitações 
e Contratos - do Setor Financeiro e do Almoxarifado. 
Atua como Palestrante sobre o tema Fiscalização de Contrato, Sindicância e Processo 
Administrativo entre outros temas. 
É Co-autor da Cartilha do Fiscal de Contrato.  

 
 

QUESTIONAMENTOS 
 

2. Na OM em que o Sr serve atualmente, há previsão da SALC no QCP? 

(     ) Sim      (  X  ) Não 
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 3. Na opinião do Sr, quanto aos aspectos da legalidade e segurança na execução 

de procedimentos, o que alteraria uma previsão em QCP de uma SALC? 

 

A definição de constituição da SALC em uma OM, com previsão no QCP traria maior 
segurança, pela previsão organizacional das atribuições de cada carteira e de cada 
integrantes, como ocorre com as demais seções da administração. Essa providência 
não só assegura o desenvolvimento de procedimentos segmentados no âmbito da 
gestão financeira e contábil, como também tem o potencial de garantir a realização de 
tarefas mais bem coordenadas e integradas com as demais seções da administração. 
 
 

4. Na OM do Sr, há a previsão das competências bem definidas para as compras 

públicas delimitada em algum documento? (Ex.: quem-faz-o-quê na fase interna, etc.) 

(     ) Sim        (  X  ) Não 

 

5. Caso a resposta seja positiva, o que o Sr entende que ajudaria a Administração 

essa delimitação de competência; no caso de uma resposta negativa, há conflitos de 

competência? E esses conflitos podem calhar em ineficiência à gestão orçamentária? 

 

A ausência de segmentação das competências e a decorrente confusão na 
identificação de responsabilidades traz significativos prejuízos para a gestão 
orçamentária, com destaque para a ausência de planejamento das contratações e a 
aplicação de recursos públicos sem qualquer critério de eficiência ou razoabilidade. 
 

6. Na sua opinião, um regulamento que pudesse padronizar o procedimento de 

aquisição pública realizado pelo EB, desde o seu planejamento até a sua execução, 

incrementaria a eficiência da gestão orçamentária da sua OM? Justifique, por favor.  

 

Sim. A normatização é importante e necessária. No entanto, fazer a norma por fazer, 
apenas para cumprir uma tarefa, sem qualquer fundamento ou um mínimo de 
razoabilidade é mais grave do que não normatizar. 
A maior falha na execução das tarefas administrativas está baseada no 
desconhecimento dos detalhes do seu desenvolvimento, com regulamentos e normas 
desatualizadas ou elaboradas sem qualquer relação com a realidade da operação 
diária.  
Uma medida extremamente necessária na definição de procedimentos administrativos 
é a experimentação prévia das normas e regras, antes de serem definidos os prazos 
de entrar em vigor. 
É muito comum os agentes da administração que trabalham diariamente com os 
sistemas de operação, controle e gestão, se verem diante de normas conflitantes, 
divergentes que exigem a ação a descoberto. 
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 Por outro lado, o excesso de regulamentação também afasta o agente da prática da 
legislação vigente, levando-o a optar pelo caminho mais fácil ou mais rápido. Muitas 
vezes o trabalho excessivo, a urgência da solução imediata e a falta de planejamento 
dificulta a capacitação continuada. 
 

7. Caso esse normativo fosse produzido, qual(is) matéria(s) mais importante o Sr 

entende que deveria(m) ser regulamentada(s)? Justifique, por favor. 

As ações desenvolvidas na SALC devem ser segmentadas conforme as carteiras 
(Licitação, Aquisição e Contratos), com subdivisões internas em cada uma dessas 
áreas diferentes. 

1) Na Carteira de Licitações:  
a) Normativo de Gestão Documental: autuação do processo, numeração, anexação, 

juntada. 
b) Normativo para Pesquisa de Preços: determinação para uma Equipe fixa para essa 

tarefa, no mínimo dois membros (2º ou 1º Sgt com CAS ou Subten); definição de 
capacitação prévia e continuada, prazos, padronização de documentos a serem 
elaborados, exclusividade na tarefa (não faz sindicância nem exame de 
pagamento) para estimular o exercício da função. 

c) Normativo do Sistema de Registro de Preços: Fases, prazos, critérios de 
julgamento, vigência, desdobramento, remanejamento, divulgação, justificativa. 

d) Normativo para Equipe de Apoio do Pregão: Operação da Intenção de Registro de 
Preços (edição, gestão, manifestação, análise, confirmação e finalização); 
preparação da documentação para o pregão eletrônico; definição de capacitação 
prévia e continuada. 

e) Normativo do Pregão Eletrônico: prazos, critérios de julgamento, sessão pública, 
intenção de recurso, recurso, contra-razão, parecer do pregoeiro, julgamento do 
Ordenador de Despesas, Edital, Termo de Referência, Ata de Registro de Preços, 
Minuta do Contrato. 

f) Normativo para o Pregoeiro (apenas Cap/Ten de carreira): capacitação prévia e 
continuada, atuação monitorada até o terceiro pregão, treinamento de redação, 
perfil de controle e gestão, máximo de dois anos. 

g) Normativo para Comissão de Licitação (Permanente ou Especial): capacitação 
prévia e continuada, modalidades, prazos, recurso, contra-razão, julgamento, 
proposta de preços, ata de reunião para habilitação, ata de julgamento da proposta. 

h) Normativo para Publicações obrigatórias: prazos, formas de divulgação, gestão, 
restrições, equívocos mais comuns. 

2) Na Carteira de Aquisições:  
a) Normativo de Gestão Documental: autuação do processo, numeração, anexação, 

juntada. 
b) Normativo para Dispensa de Licitação: capacitação prévia e continuada, 

modalidades, prazos, ratificação, publicação. 
c) Normativo para Inexigibilidade de Liciitação: capacitação prévia e continuada, 

modalidades, prazos, ratificação, publicação. 
d) Normativo de Cotação Eletrônica: capacitação prévia e continuada, modalidades, 

prazos, ratificação, publicação. 
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 e) Normativo de Adesão como Órgão Não Participante: capacitação prévia e 
continuada, modalidades, prazos, ratificação, publicação. 

f) Normativo como Órgão Participante: capacitação prévia e continuada, 
modalidades, prazos, ratificação, publicação. 

3) Na Carteira de Contratos:  
a) Normativo de Gestão Documental: autuação do processo, numeração, anexação, 

juntada. 
b) Normativo de Gestão do Contrato: capacitação prévia e continuada, controle de 

prazos de vigência, publicação no Boletim Interno, registro no SICON, utilização do 
INCOM, quadro de controle geral. 

c) Normativo de Fiscalização de Contrato: capacitação prévia e continuada, Livro de 
Registro do Fiscal, Documentos de controle, Cartilha do Fiscal de Contrato, 
Controle de créditos, liquidação e pagamento, controle de contribuições 
previdenciárias e trabalhistas, controle de frequência, medições, notificações e 
relação com o preposto. 

d) Normativo de Processo Administrativo para sanção e penalidades: capacitação 
prévia e continuada, portaria de nomeação, formalização, gestão documental, 
publicação, prazos, recursos, sanção, multa, registro no SICAF, dosimetria 

 
 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM O CAP INT EPHRAIN TALMUD LEITE DE 
OLIVEIRA CRUZ 

 

 
 
O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da minha dissertação 

de mestrado em Ciências Militares, cujo tema é Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos: uma proposta de marco normativo para as Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para um diagnóstico geral dos procedimentos relacionados às compras públicas no 
Exército Brasileiro (EB), bem como indicar as premissas necessárias para propor uma 
normatização básica de uma SALC para a Administração Militar. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

João André Ferreira Lima (Capitão de Intendência) 
Celular/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Nome completo, cargo/função atual, formação, cursos e estágios inerentes à área 

de estudo. 

Ephrain Talmud Leite de Oliveira Cruz – Ch SALC B Adm Bda Inf Pqdt 
Bacharel em Ciências Contábeis 
Curso de Formação de Pregoeiros 
Curso de SRP 
MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria 
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos 

 
 

QUESTIONAMENTOS 
 

2. O Sr já havia exercido função na SALC em outras OM? 

(  x  ) Sim      (     ) Não 

 

3. Na OM em que o Sr serve atualmente, há previsão da SALC no QCP? 

 (   x  ) Sim      (     ) Não 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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 4. Na opinião do Sr, quanto aos aspectos da legalidade e segurança na execução 

de procedimentos, o que alteraria uma previsão em QCP de uma SALC? 

 
Traz maior segurança jurídica para o exercício de função. 
 
 

5. Na OM do Sr, há a previsão das competências bem definidas para as compras 

públicas delimitada em algum documento? (Ex.: quem-faz-o-quê na fase interna, etc.) 

( x ) Sim      (     ) Não 
 

6. Caso a resposta seja positiva, o que o Sr entende que ajudaria a Administração 

essa delimitação de competência; no caso de uma resposta negativa, há conflitos de 

competência?E esses conflitos podem calhar em ineficiência à gestão orçamentária? 

 
Na fase interna, fizemos o mapeamento do processo e fizemos os POP necessários. 
Contudo, como não há um vácuo regulatório para o EB, sempre surgem conflitos entre 
os executantes de partes do processo. 
 

 

7. Na sua opinião, um regulamento que pudesse padronizar o procedimento de 

aquisição pública realizado pelo EB, desde o seu planejamento até a sua execução, 

incrementaria a eficiência da gestão orçamentária da sua OM? Justifique, por favor. 

 
Com certeza. O regulamento além de dar maior segurança jurídica aos agentes da 
administração envolvidos no processo, já deixaria bem claro quem faz o que e 
quando, por meio de uma sequência lógica, o que certamente conduzirá à uma 
execução orçamentária mais eficiente e eficaz.  
 

8. Caso esse normativo fosse produzido, qual(is) matéria(s) mais importante o Sr 

entende que deveria(m) ser regulamentada(s)? Justifique, por favor. 

Planejamento de contratações; 
Apresentação das tarefas a serem executados por cada ator na fase interna; 
Apresentação das tarefas a serem executadas por cada ator por ocasião da 
fiscalização de contratos e processos para sacão de empresas. 
Muitos OD acham que todos os problemas da OM são resolvidos pela SALC. Não há 
o entendimento de que a SALC é apenas uma parte da engrenagem, que trabalha 
junto à outros atores para viabilizar aquisições, licitações e contratos oportunos. O 
vácuo regulatório muitas vezes faz da SALC um verdadeiro “posto Ipiranga”. 
 
 
 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM O MAJ INT CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA  E 
SEUS ANEXOS 

 

 
 
O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da minha dissertação 

de mestrado em Ciências Militares, cujo tema é Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos: uma proposta de marco normativo para as Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para um diagnóstico geral dos procedimentos relacionados às compras públicas no 
Exército Brasileiro (EB), bem como indicar as premissas necessárias para propor uma 
normatização básica de uma SALC para a Administração Militar. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

João André Ferreira Lima (Capitão de Intendência) 
Celular/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 

 
 

DEPOIMENTO DO MAJ INT CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 
 

 Atualmente sou Ch SALC do HGuSt. Também  fui Pregoeiro e Ch SALC no 

HMR (2016-2018), 47º BI (2014-2015) e HGeF (2008). 

 

 Dentro dessa experiência, o que eu entendo ser correto é que, para o processo 

de aquisição funcionar bem na unidade, é preciso ter um Almoxarife presente (o 

mesmo para os demais depósitos). Isso porque, após a criação da SALC, os 

almoxarifados caíram de importância, sendo conduzidos por pessoal sem muita 

experiência, fazendo essas seções mero depósitos de material.  

 

 No meu entender, a criação da SALC apenas separou as atividades técnicas e 

jurídicas dos processos de aquisição, seleção de fornecedor e formalização de 

contratos. E, como sabemos, essas atividades não são poucas.  

  

 Nesse caso, cabe ao Ch SALC assessorar o Cmt sobre qual a forma mais 

adequada de realizar uma determinada aquisição/contratação: pregão, dispensa, 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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 inexigibilidade, carona, participação? O empenho vai ser global, estimativo, ordinário? 

É necessário pedir recursos? Para qual diretoria? A licitação vai ser ampla 

participação ou exclusiva? Essas são algumas perguntas que cabem ao Ch SALC 

responder. 

 

 O problema é que algumas atividades inerentes ao Chefes de Depósitos 

(Almox, Aprov, Farm, Odonto e outros conforme a OM) são erradamente transferidas 

para a SALC. Também no meu entendimento, a gestão e o gerenciamento das 

aquisições e contratações são responsabilidade dos chefes de depósitos e do Fiscal 

Administrativo. Cabe ao Almoxarife, por exemplo, dizer o que precisa comprar, a 

quantidade e pra quando, baseado no seu estoque. E ao Fisc Adm verificar se 

realmente é necessária aquela aquisição. E essas necessidades tem que ser 

formalizadas em uma Requisição. 

 

 O problema que eu vi é que quando o Almoxarife não cumpre bem suas 

atribuições, ele não consegue fazer essa Requisição da forma correta. A Requisição 

chega na SALC e volta porque está errada. O retrabalho, nesse tipo de situação, é 

constante, ocasionando atrasos em licitações e demora na execução orçamentária da 

OM. Por vezes, a responsabilidade pelo atraso recai no Ch SALC, todavia, como a 

situação apresentada, a SALC não pode ser responsabilizada nesse caso. 

 

 E sobre a pesquisa de preço? Não há situação definida! O Setor que precisa 

diz que é o depósito. O Depósito diz que é a SALC. A SALC não pode fazer pela 

segregação de função. Nesse caso, a sua ideia de padronizar procedimentos seria 

muito boa, pois o camarada da função padronizada responsável pela pesquisa de 

preços ia ter que fazer a pesquisa e estaria resolvido. Além disso, ele iria aprender a 

fazer a pesquisa da forma correta. O ideal mesmo seria ter uma seção só de pesquisa 

de preços, mas falta pessoal pra isso. 

 

 Outra coisa que seria bom também seria padronizar algumas nomenclaturas. 

Na pesquisa, por exemplo, foi perguntado quem fazia o Pedido de Aquisição. Fiquei 

na dúvida se estava se referindo ao Pedido de Material/Serviço ou à Requisição. Nos 

lugares que tenho passado, tenho tentado padronizar que o Pedido de Material é feito 

por qualquer setor e enviado ao Fisc Adm. O fiscal analisa e decide se realmente é 



 208 
 

 

 necessária aquela aquisição. Se for, manda para o Almoxarifado preparar a 

Requisição. A diferença é que a requisição tem o despacho do Fiscal e do OD, já 

dando ordem pra SALC realizar a aquisição/licitação. Aqui padronizei que somente os 

depósitos podem fazer a Requisição. Os demais setores fazem o Pedido de 

Material/Serviço. 

 

 O que acontece é que o pessoal se perde nessa nomenclatura. Na OM em que 

sirvo atualmente, mesmo depois que padronizei, ainda tem setor que faz a Requisição 

e manda direto pra SALC. Também já vi casos em que o Ordenador de Despesas 

exige que a ponta da linha faça a Requisição, sem passar pelo Almoxarife. Embora 

pareça possível, aumenta a quantidade de erros e retrabalho, pois um Cmt Pel, por 

exemplo, não está acostumado em fazer esse tipo de documento. Passando tudo pelo 

Setor de Material, o processo segue um fluxo único e a quantidade de erros vai 

diminuindo aos poucos. 

 

 

 Outra nomenclatura que tem causado confusão é o "Setor Demandante". Tem 

quem entenda que é o setor que pede o material, a ponta da linha. Mas na Cartilha da 

SALC da 3ª ICFEx, o Setor Demandante é o Setor de Material, Aprov, oficinas e 

outros, sendo responsáveis por confeccionar a Requisição. Seria interessante 

padronizar esse tipo de nomenclatura também. 

 
 
 
 

Obrigado pela participação. 
 
 
 

(O entrevistado solicitou anexar o Planejamento de Pregões 2019-2020, em 
execução no Hospital de Guarnição de Santiago) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO 

 

PLANEJAMENTO DE PREGÕES – 2019/2020 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Conselho Superior de Economia e Finanças elaborou em 2018 o PLANEJAMENTO E 
GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO COMANDO DO EXÉRCITO. O 
referido documento, homologado pelo Comandante do Exército, determina ações a serem realizadas 
referente às aquisições da Força Terrestre para os exercícios financeiros de 2019 e 2020. 

Na letra d, do número 3 do citado documento, constam as seguintes determinações para as Unidades 
Gestoras Executoras (UGE): 

1) Realizar um planejamento adequado de suas aquisições. 

2) Integrar o Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC) 
de sua Guarnição, conforme previsto na Portaria nº 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014, que 
normatiza, no âmbito do Exército Brasileiro, o Sistema de Registro de Preços - SRP. 

3) Participar das licitações como Unidade Gestora Gerenciadora ou Participante, evitando as 
adesões (carona) à Atas de Registro de Preços. 

4) Realizar a execução da despesa observando a Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e 
Financeira do Comandante do Exército e as orientações das UGR quanto ao efetivo emprego 
de recursos. 

Sendo o Hospital de Guarnição de Santiago uma UGE, cabe, portanto, o cumprimento das ações 
acima. 

Assim, este documento apresenta o planejamento do HGuSt quanto às suas aquisições para 2019 e 
2020, considerando ainda o seguinte: 

a) O prazo médio mínimo para a finalização de uma licitação SRP é de 90 dias, após a entrada 
da requisição no Setor de Licitações. Esse prazo considera o tempo de lançamento e 
execução da Intenção de Registros de Preços (IRP), montagem do processo, emissão de 
parecer da CJU/RS e prazos legais de publicação do certame. No entanto, fatores diversos 
podem alongar o prazo em questão, tais como dificuldade de acesso a internet, correção de 
pesquisas de preços e correções solicitadas pela CJU/RS. 

b) Esta OMS já é integrante do GCALC da Guarnição de Santiago, coordenado pelo Cmdo 1ª 
Bda C Mec, participando das licitações centralizadas tanto como UGG (gerenciadora), quanto 
como UGP (participante). Desta forma, é de responsabilidade do HGuSt providenciar as 
licitações de material de saúde (medicamentos, material hospitalar e material odontológico), 
material de consumo do PASA e material gráfico, como UGG, em benefício das OM da 
Guarnição. O eventual atraso para a homologação desses pregões prejudica toda a 
guarnição. 
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c) Todas as aquisições deverão observar, ainda, todas as recomendações, orientações 
normativas e jurisprudências dos órgãos de direção setorial e controle interno do Exército, 
bem como da AGU e TCU, e os princípios fundamentais da Administração Pública. 

2. Finalidade 

2.1. Cumprir o previsto na letra “d”, do número 3, do Planejamento de Governança da Execução 
Orçamentária no Âmbito do Comando do Exército. 

2.2. Aumentar a eficiência das aquisições do HGuSt. 

2.3. Padronizar o fluxo de documentos do processo de aquisição do HGuSt. 

2.4. Identificar os responsáveis em cada fase do processo de aquisição do HGuSt. 

2.5. Homologar os pregões antes do vencimento do pregão anterior de mesmo objeto. 

2.6. Evitar aquisições por dispensa de licitação ou adesão extraordinária (carona). 

2.7. Estabelecer prazos razoáveis para elaboração de pesquisa de preços e requisições. 

3. Responsabilidades do Processo de Aquisição 

3.1. Setores do Hospital 

O processo de aquisição se inicia com a verificação da necessidade de material ou serviço pelos 
diversos setores do hospital. Verificada a real necessidade do material/serviço, o setor, principal interessado 
pela aquisição, deverá elaborar os seguintes documentos, conforme o caso: 

3.1.1. Aquisição de Material 

• Pedido de Material (DIEx) ao Fiscal Administrativo, contendo a descrição completa do item 
que se deseja adquirir, a quantidade e a justificativa da necessidade; 

• Pesquisa de Preços, em conformidade com a Instrução Normativa (IN) nº 05/14, alterada 
pela IN 03/17, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
priorizando a pesquisa no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes 
públicos. 

3.1.2. Contratação de Serviço 

• Pedido de Contratação de Serviço (DIEx) ao Fiscal Administrativo, contendo a descrição 
completa do serviço pretendido, a quantidade e a justificativa da necessidade; 

• Pesquisa de Preços, em conformidade com a Instrução Normativa (IN) nº 05/14, alterada 
pela IN 03/17, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
priorizando a pesquisa no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes 
públicos; 

No caso de Serviços, o setor interessado deverá ficar em condições de elaborar, quando for 
solicitado, o Estudo Preliminar e o Gerenciamento de Riscos, em conjunto com Equipe de Planejamento 
da Contratação devidamente designada em BI, conforme previsto no Art 21 da IN 05/17 do MPOG. 

3.2. Setor de Demandante (Requisitante) 

Segundo o constante no Guia da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) – 1ª Edição de 
Dezembro/2018, da 3ª ICFEx, o Setor Demandante é definido conforma abaixo: 

“O Setor Demandante (Setor de Material, Setor de Aprovisionamento, oficinas, dentre 
outros) é peça fundamental no desenvolvimento das atividades da SALC, pois é ele o 
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responsável pela discriminação do material ou serviço a ser contratado, sua 
quantificação e correto dimensionamento, materializado por meio do documento de 

formalização da demanda (requisição).” 

No caso do HGuSt, os setores demandantes são os seguintes: 

1. Odontologia 

• Material de Consumo de Odontologia 

2. Laboratório 

• Material de Consumo Laboratorial 

3. Farmácia 

• Medicamentos 

• Material Hospitalar 

• Gases Medicinais 

4. Aprovisionamento 

• Gêneros Alimentícios 

• Gás de Cozinha 

• PASA 

5. Almoxarifado 

• Todos os demais materiais/serviços não relacionados acima. 

Assim sendo, cabe ao Setor Demandante receber do Fiscal Administrativo os pedidos de 
material/serviço autorizados. Em seguida, não havendo o material em estoque, consolidará essas 
informações em um DIEx Requisitório (requisição), fins de dar início ao processo 
Licitatório/Dispensa/Inexigibilidade. 

A requisição deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações, conforme o caso: 

1. Requisição para Abertura de Novo Processo Licitatório/Dispensa/Inexigibilidade 

a) Código do material ou serviço, disponível no Catálogo de Materiais (CATMAT) e Serviços 

(CATSER) – COMPRASNET (acesso aberto, não necessita senha) 

b) Descrição completa do objeto, retirada da informação constante no pedido de material 

c) Unidade de medida 

d) Quantidade dos itens 

e) Valor unitário 

f) Valor total 

g) Justificativa da aquisição 

h) Justificativa das quantidades solicitadas 

i) Despacho do Fiscal Administrativo 

j) Despacho do Ordenador de Despesas 

k) Pesquisa de Preços em anexo 

l) Mapa Comparativo em anexo 

2. Requisição para Emissão de Empenhos em Processo Licitatório/Dispensa/Inexigibilidade 
Vigente 
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a) Razão Social do Fornecedor com CNPJ 

b) Nº do Processo da Licitação/Dispensa/Inexigibilidade 

c) Nº do Item do Processo 

d) Descrição completa do objeto, conforme consta no processo 

e) Unidade de medida 

f) Quantidade dos itens 

g) Valor unitário 

h) Valor total 

i) Despacho do Fiscal Administrativo 

j) Despacho do Ordenador de Despesas 

No caso do Almoxarifado, que consolida os pedidos de diversos setores do hospital, os setores 
interessados deverão estar em condições de retirar dúvidas ou corrigir inconsistências encontradas na 
elaboração da requisição. 

Além da Requisição, os Setores Requisitantes deverão elaborar os seguintes documentos: 

ESTUDO PRELIMINAR E MAPA DE RISCOS: 

Documento instituído pela IN 05/2017 – MGPOG, que devem ser realizados nas contratações de 
serviços. Este documento será elaborado pelo Setor Requisitante, junto com os demais integrantes da 
Equipe de Planejamento, designada em Boletim Interno. 

PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA 

A legislação estabelece que o responsável pela elaboração do Termo de Referência é a área 
requisitante (Decreto nº 5.450/05, art. 9º, inciso I). O mesmo se aplica ao Projeto Básico. 

O modelo do Projeto Básico ou Termo de Referência será informado pela SALC, após a análise e 
verificação da Requisição e anexos, bem como o Estudo Preliminar e Gestão de Risco (SFC). 

3.3. Fiscal Administrativo 

No processo de aquisição, cabe ao Fiscal Administrativo apreciar os pedidos de material realizado 
pelos setores do hospital. Deverá verificar a real necessidade do material/serviço solicitados pelos setores, 
autorizando ou não a liberação do pedido, conforme o caso.  

Constatando-se a real necessidade e havendo material em estoque no almoxarifado, liberará o 
pedido. Por ter uma visão superior de todo o material distribuído, também poderá transferir material ocioso 
de um setor para outro, com base nos princípios de economicidade e eficiência. Para os serviços, verificará 
a possibilidade de ser realizado pelos próprios meios da OMS. 

Nos casos que não houver o material ou não for possível executar os serviços com os próprios meios, 
tomará as seguintes providências: 

• Verificar junto a SALC a existência de recursos orçamentários. 

• Não havendo crédito disponível, solicitar recursos ao Esc Sp. 

• Havendo recurso disponível ou Expectativa de Crédito, determinará ao Almoxarifado (ou 
aos depósitos específicos) elaborar a Requisição. 

• Conferir os dados da requisição e despachar com o Ordenador de Despesas. 
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• Entregar a requisição na SALC, para início do processo de aquisição. 

3.4. Seção de Aquisições, Licitações e Contratos 

O Guia da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) – 1ª Edição de Dezembro/2018, da 3ª 
ICFEx, assim define a SALC: 

“A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) é o setor da Unidade 
responsável por viabilizar as contratações dos bens e serviços necessários para atender 

as demandas da Unidade Gestora (UG), nos termos das normas vigentes.” 

Assim sendo, no processo de aquisição cabe a SALC as seguintes responsabilidades, dentre outras: 

a) Assessorar o Comandante/Ordenador de Despesas no que se refere à aquisição, alienação 
de material e de contratação de obras e serviços da Unidade;  

b) Executar os processos de aquisição por dispensa e inexigibilidade da Unidade;  

c) Realizar os procedimentos licitatórios necessários para aquisição de material, prestação de 
serviços, obras e serviços de engenharia, exploração econômica de bens e alienações, desde 
a elaboração do edital até a divulgação do resultado;  

d) Realizar a formalização dos contratos de despesa e de receita, decorrentes de procedimentos 
de licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

e) Realizar o 1º estágio da execução orçamentária através da emissão de Notas de Empenho. 

Nesses termos, a SALC receberá as requisições do Fiscal Administrativo, devidamente autorizadas 
pelo OD, efetuando os seguintes procedimentos: 

• Verificar se a Requisição, Pesquisa de Preços e demais documentos estão em 
conformidade com a legislação vigente; 

• Nos casos de contratações de serviço, propor ao OD os integrantes da Equipe de 
Planejamento, que realizarão o Estudo Preliminar e o Mapa de Riscos; 

• Verificar os recursos orçamentários disponíveis ou expectativas de crédito; 

• Providenciar a abertura do processo licitatório correspondente; 

• Realizar o processo licitatório correspondente; 

• Quando for o caso, elaborar os contratos administrativos; 

• Ao fim do processo, emitir as Notas de Empenho e enviar ao setor demandante, fins de 
providenciar a entrega do material ou a execução do serviço. 

3.5. Ordenador de Despesas 

O Guia do Ordenador de Despesas – 3ª Edição de Agosto/2018, da 3ª ICFEx, assim define o OD: 

O Ordenador de Despesas (OD), conforme § 1º do art. 80 do Decreto-lei nº 200/1967, é 
“toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização 

de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos”. 

Desta forma, dentre as várias atribuições do OD, no processo de aquisição cabe ao mesmo autorizar 
o dispêndio de recursos e a emissão do empenho. Para tanto, emite despacho na requisição elaborada pelo 
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Setor Demandante e assina as Notas de Empenho emitidas pela SALC. É responsável, ainda, pela 
homologação dos certames licitatórios. 

Em todo o processo de aquisição, cabe aos setores seguir as diretrizes emitidas pelo Ordenador de 
Despesas. 

4. Prazos 

A determinação de prazos tem como finalidade evitar a solução de continuidade para as aquisições 
do HGuSt. Assim, o planejamento dos prazos se torna importante, tendo em vista o procedimento licitatório 
ser um processo cada vez mais burocrático e demorado. 

4.1. Prazos para Pregões SRP - Anuais  

Via de regra, o tempo médio para a realização de um Pregão Eletrônico SRP, principal processo 
licitatório realizado no HGuSt, é de 90 dias. Esse tempo conta-se desde a entrega da requisição na SALC 
até a homologação do certame.  

Desta forma, os prazos abaixo seguem essa média de 90 dias. Portanto, os setores responsáveis 
deverão entregar a documentação necessária (requisição, pesquisa de preços, etc) na SALC 90 dias antes 
de encerrar a vigência do processo correspondente. Cabe aos diversos setores realizarem seus próprios 
planejamentos a fim de cumprir os prazos determinados. 

Pregão Objeto Vencimento Setor 
Responsável 

Entrar com a 
Requisição e 
Anexos na 
SALC (90 

Dias) 

Observação 

12/2017 MAT ODONTO 28 JUN 19 ODONTO 30 MAR 19 - 

13/2017 MAT LAC 25 FEV 19 LAC UU Pregão Vencido 

02/2018 MEDICAMENTOS 1º MAI 19 FARMÁCIA - 
Novo pregão 

vigente – 
07/2018 

03/2018 MAT HOSPITALAR 04 SET 19 FARMÁCIA 06 JUN 19 - 

06/2018 PASA CONSUMO 26 JUL 19 APROV - Novo Pregão 
Em Andamento 

07/2018 MEDICAMENTOS 06 FEV 20 FARMÁCIA 08 NOV 19 - 

08/2018 MAT LAVANDERIA 29 OUT 19 ALMOX 31 JUL 19 - 

09/2018 MAT GRÁFICO 06 FEV 20 ALMOX 08 NOV 19 - 

- CTR OBJ 2020 - ALMOX 14 NOV 19 - 

4.2. Renovação de Contratos 

As renovações de contratos administrativos são consideradas novas aquisições, tendo em vista a 
necessidade de autorização das novas despesas, que não estavam autorizadas anteriormente. A única 
diferença, nesses casos, é que não será realizado o processo de seleção de fornecedor. 

No entanto, alguns documentos são necessários para que a SALC tenha respaldo para proceder a 
renovação de contratos. Assim como as aquisições, esses documentos são de responsabilidade do Setor 
Demandante, que deverá colher essas informações por meio do Fiscal de Contrato.  

Assim sendo, o Setor Demandante deverá providenciar os seguintes documentos: 

1. Declaração da empresa que tem interesse em renovar o contrato; 
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2. Parecer do Fiscal de Contrato sobre o andamento do contrato; 
3. Pesquisa de preços que demonstre a vantajosidade em renovar o contrato; 
4. Comprovação do percentual a ser aplicado como Índice de Reajuste, conforme previsto no 

contrato; 
5. Requisição. 

Cabe a SALC solicitar ao Esc Sp (DGO, DSau) os recursos necessários e autorização para as 
renovações de contrato. Dessa forma, é necessário o mesmo tempo de 90 dias para iniciar o processo na 
SALC. 

Contrato Objeto Vencimento Setor 
Demandante 

Fiscal de 
Contrato 

Entrar com a 
Requisição e 

Anexos na SALC 
(90 Dias) 

022014 Correios 18/09/2019 ALMOXARIFADO 2º TEN TASSI 20/06/2019 

032015 Limpeza 
Técnica 23/06/2019 ALMOXARIFADO 1º TEN  

ANA CLARA 25/03/2019 

102018 Copiadora 14/03/2020 ALMOXARIFADO 3º SGT 
TÉLCIO 15/12/2019 

14/2018 Mnt Odonto 31/08/2019 ALMOXARIFADO 1º TEN 
UGGERI 02/06/2019 

01/2019 Telefonia Fixa 04/04/2020 ALMOXARIFADO 
2º TEN 

FERNANDA 05/01/2020 

02/2019 Dosímetros 28/02/2020 ALMOXARIFADO 
1º TEN 

UGGERI 30/11/2019 

5. Execução Orçamentária 

A DIRETRIZ ESPECIAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O ANO DE 2019, 
emitida pelo Comandante do Exército, determinou agir como se o exercício financeiro terminasse em 30 
de setembro, e cumprir os seguintes percentuais de empenho e liquidação dos recursos: 

   31 JUL 19 30 AGO 19 30 SET 19 
EMPENHO 80% 90% - 

LIQUIDAÇÃO 60% 70% 80% 

6. Prescrições Diversas 

6.1. O vencimento de um pregão antes da homologação de um novo, impacta tanto as aquisições deste 
hospital quanto as das demais OM da guarnição. 

6.2. O Contrato de Objetivos de 2020 é de interesse de diversos setores desta OMS, mas será 
consolidada em uma única requisição pelo ALMOX. Assim, os setores interessados deverão enviar 
um DIEx ao Fiscal Administrativo, constando a descrição completa dos itens e respectivas pesquisas 
de preços, conforme item 3.1.1 deste documento. 

6.3. É recomendado que os Setores e/ou Divisões tenham um militar escalado para realizar as pesquisas 
de preços, pesquisar os códigos de material/serviço e demais atividades de aquisição de material e 
serviço. Assim, esse militar estará ambientado com o processo de aquisição e sistemas como Painel 
de Preços e COMPRASNET, dando mais eficiência ao processo. 
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6.4. A SALC apoiará os militares envolvidos quanto ao treinamento na utilização dos sistemas Painel de 
Preços e COMPRASNET. 

 

Quartel em Santiago-RS, 12 de abril de 2019 

 

 

CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA – Maj 
Chefe da SALC do Hospital de Guarnição de Santiago 

 
 

 
Despacho do Ordenador de Despesas: 
 
1. Aprovo o presente planejamento. 
2. Seja dado conhecimento a todos os setores do HGuSt. 
3. Cumpra-se. 
 
 

 
 

SÉRGIO LOPES CROSSETTI – TC 
Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de Santiago 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM DRA. JOANA ALCÂNTARA CASTELO (AGU) 
E SEUS ANEXOS 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da minha dissertação 

de mestrado em Ciências, cujo tema é Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos: uma proposta de marco normativo para as Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro.  

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para um diagnóstico geral dos procedimentos relacionados às compras públicas no 
Exército Brasileiro (EB), bem como indicar as premissas necessárias para propor uma 
normatização básica de uma SALC para a Administração Militar. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

João André Ferreira Lima (Capitão de Intendência) 
Celular/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 
  
IDENTIFICAÇÃO  
 

8. Nome completo, cargo/função atual, formação, cursos e estágios inerentes à 

área de estudo: 

Joana Alcântara Castelo, Consultora Jurídica da União no Estado do Ceará – 
Advogada da União. Direito – Unifor (2003.2) e pós-graduação em Direito Penal e 
Processo Penal – UECE/ESMPCE. 

 
 

QUESTIONAMENTOS 
 

9. Atualmente, quais são as principais impropriedades observadas nos autos de 

processos licitatórios do Exército Brasileiro, encaminhados para apreciação da 

CJU/CE? 

Falta de índice para dar celeridade ao trabalho do parecerista; certidões 
encaminhadas com prazo expirado; ausência de documentos obrigatórios para 
análise; envio de processo com prazo exíguo, demonstrando falta de planejamento; 
envio de processo com minutas desatualizadas. 

 

10. E em juízo, quais são as principais demandas que a AGU/CE vem 

defendendo a União no âmbito das compras públicas? 
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Impossibilitada de responder tendo em vista ser área de atuação da Procuradoria da 
União/CE. 
 
 

11. Do ponto de vista prático, o controle jurídico da compra pública é 

elaborado ainda na fase interna da licitação, materializado no parecer jurídico, 

componente obrigatório dos autos. Como a CJU/CE entende que os órgãos 

consulentes podem mitigar as impropriedades e irregularidades administrativas que 

podem emergir na fase externa da licitação? 

 
Mantendo contato com o órgão de assessoramento, através de consulta informal, 
visando esclarecimentos de dúvidas na formação do processo licitatório, bem como 
observando, cotidianamente, as mudanças de minutas padrão, que são 
constantemente atualizadas nos sítios eletrônicos do órgão consultivo. 
 
 

12. Essas impropriedades podem denotar a carência de prática do militar ou 

até desconhecimento da praxe administrativa das licitações e contratos, por falta de 

uma normatização do Exército que abrigue as competências para cada gestor e, 

também, uma padronização de procedimentos. Embora haja a própria lei que regule 

procedimentalmente a fase externa da licitação, a Sra entende que a delimitação das 

competências e a unificação de procedimentos, pelo menos para a fase interna, 

poderiam diminuir esses erros administrativos e incrementar a gestão orçamentária? 

Na visão da Sra, quais benefícios seriam colhidos com essa “retaguarda legal”? 

 
Não vejo, na minha opinião, que tal assertiva acarretaria na diminuição de tais erros, 
penso que o investimento na formação e atualização do militar que atue na fase 
interna, bem como a diminuição na rotatividade do destacamento, contribuiriam em tal 
diminuição e em ganho de eficiência para o gestor. 
 
 

13. Caso essa normatização fosse encetada, o assunto “compras públicas” 

é perenemente atualizado, quer nas próprias leis e regulamentos que regem a matéria, 

quer na doutrina especializada e quer, principalmente, na jurisprudência, em especial 

a do TCU. A Sra entende que conduzir uma regulamentação nesse cenário poderia 

dificultar uma pretensa padronização de procedimentos? Qual seria a melhor solução 

para buscar uma normatização interna para o EB nesse panorama? 

 
Sim, acredito, ao meu ver, que, apesar da realidade do EB, ser diferente de outros 
órgãos federais, a existência de várias normas concomitantes sobre os mesmos 
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 temas, no caso, “compras públicas”, dificultaria a padronização de procedimentos. A 
sistematização e simplificação de procedimentos, como no caso da central de 
compras federal, geraria uma maior economia aos cofres públicos e ganho de 
eficiência, ao contrário de uma pulverização de normas sobre o mesmo tema, 
sobretudo diante das frequentes alterações legislativas sobre o tema. 
 
 

14. É fato que grande parte das autuações feitas pelo TCU contra o Exército 

é derivada de operações militares desencadeadas de “última hora”, sem planejamento 

prévio, de curto ou curtíssimo prazo (Ex.: Op Dengue, Intervenção Federal/RJ, Força-

tarefa em presídios, etc.). Objetivando atenuar prováveis irregularidades 

administrativas, esta pesquisa sugere o lançamento (e consequente homologação) de 

pregões SRP anuais com o fito exclusivo de fazer face às necessidades provenientes 

dessas operações, proibindo a utilização dessas licitações caso não se desencadeie 

um cenário de crise. Há possibilidade legal para este intento, considerando um 

planejamento de emprego futuro do EB? Em caso negativo, qual solução se proporia 

para esse impasse, tendo em vista haver um crescente emprego do Exército para as 

mais variadas operações de não-guerra, cujas demandas são qualitativa e 

quantitativamente inesperadas?  

 
Conforme entendimento contido na Nota Nº 108/2014/DECOR/CGU/AGU, em anexo, 
“a contratação de serviços continuados via Sistema de Registro de Preços é viável, 
desde que haja o efetivo enquadramento da situação pretendia em uma das hipóteses 
previstas no art. 3º do Decreto, pois sendo o rol taxativo não se admite a ampliação 
de seu espectro a fim de abranger hipóteses não previstas em norma. O Tribunal de 
Contas da União já havia se manifestado quanto a taxatividade do rol na vigência do 
revogado Decreto nº 3.931/2001 e já na vigência do Decreto nº 7892/2013 refirmou 
seu posicionamento quando da prolação do Acórdão nº 1.233/2013-Plenário”. 
Ademais, a Lei de licitações já contempla a  possibilidade de enquadramento da 
contratação direta em casos de emergência ou calamidade pública, todavia, muita das 
vezes, a situação ensejadora de tal operação militar foi gerada por falta de 
planejamento e/ou investimentos em ações afirmativas do Estado, decorrente de sua 
não implementação, seja pela ausência ou pela má aplicação, de políticas públicas 
voltadas para tais setores. Ao meu sentir, a solução estaria no investimento em 
planejamento estratégico, monitorando a médio e longo prazo as áreas de real 
necessidade dos investimentos públicos, o que, consequentemente acarretaria na 
diminuição do emprego do EB em tais situações.   
 
 

Obrigado pela participação! 
 

 



 220 
 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORIENTAÇÃO

Nota Nº 108/2014/DECOR/CGU/AGU

PROCESSO: 00454.002069/2014-43

INTERESSADO: Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio grande do Norte – CJU/RN.

ASSUNTO: HIPÓTESES DE CABIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

                                  HIPÓTESES DE CABIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
                                                                           TAXATIVIDADE DO ROL CONSTANTE DO ART. 3º DO
DECRETO Nº 7.892/13.                                                                   JURISPRUDÊNCIA DO TCU.

                                 I – Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, é taxativo o rol de
hipóteses de                                                              cabimento do SRP previsto no art. 3º do Decreto nº 7.892/13.

                                 II – A utilização do SRP nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/13
deve ser                                                       plenamente justificada, não sendo cabível albergar isoladamente a
contratação de serviços                                                                contínuos, ainda que sob a argumentação de
contingenciamento orçamentário.

Senhor Coordenador-Geral,

Trata-se de expediente encaminhado pela Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio grande do
Norte – CJU/RN, com o fito de instar a uniformização de entendimento jurídico em torno das hipóteses de utilização
do Sistema de Registro de Preços sob a égide do Decreto nº 7.892/2013, mormente ao se considerar que o Parecer nº
125/2010/DECOR/CGU/AGU  já  tratou  da  matéria,  mas  à  luz  do  Decreto  nº  3.931/2001  (MEMORANDO  n.
00036/2014/GAB/CJU-RN/CGU/AGU).

2. O Decreto nº 3.931/2001 disciplinava a questão ora controvertida nos seguintes termos:

“Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes;

II  -  quando  for  mais  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas  parceladas  ou
contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;
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III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e

IV  -  quando  pela  natureza  do  objeto  não  for  possível  definir  previamente  o  quantitativo  a  ser
demandado pela Administração.

Parágrafo  único.  Poderá  ser  realizado  registro  de  preços  para  contratação  de  bens  e  serviços  de
informática,  obedecida  a  legislação  vigente,  desde  que  devidamente  justificada  e  caracterizada  a  vantagem
econômica.”

3. Já a normatização trazida pelo Decreto nº 7.892/2013 registrou o seguinte:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV -  quando,  pela  natureza  do  objeto,  não  for  possível  definir  previamente  o  quantitativo  a  ser
demandado pela Administração.”

4. A nova regulamentação do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 não abrandou as intensas
discussões atinentes ao tema, ainda ocasionando enfáticos debates sobre esse regime de contratação especial, no caso
ora examinado as dúvidas apresentadas foram sintetizadas nas seguintes perguntas:

a. É possível a utilização de Sistema de Registro de Preços para contratação de serviços continuados?
Exemplo: contratação de serviço continuado de vigilância ou telefonia.

b.  Em caso  positivo  na  resposta  do item anterior,  esta  utilização somente  é  possível  mediante  o
enquadramento dos incisos II e III do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013?

c. É possível  a utilização do SRP para contratação de serviços continuados sob a justificativa de
contingenciamento orçamentário?

d. As hipóteses do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013 devem ser consideradas numerus clausus ou
numerus apertus?

5. Inicialmente cabe destacar que estes questionamentos, acerca do Decreto nº 7.892/2013 já vieram a
este Departamento de Coordenação e  Orientação de Órgãos Jurídicos  –DECOR, ocasião em que foi  proferido o
Parecer  nº  109/2013/DECOR/CGU/AGU[1],  devidamente aprovado pelo  Consultor-Geral  da  União,  esclarecendo
todos os pontos de divergência e cuja ementa registrou-se nos seguintes termos:

HIPÓTESES DE CABIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. TAXATIVIDADE
DO  ROL  CONSTANTE  DO  ART.  3º  DO  DECRETO  Nº  7.892/13.  JURISPRUDÊNCIA  DO  TCU.
OBRIGATORIEDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  NAS  HIPÓTESES
PREVISTAS NO REFERIDO DISPOSITIVO REGULAMENTAR. ART. 15 DA LEI Nº 8.666/93.

I  –  Conforme  entendimento  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  é  taxativo  o  rol  de  hipóteses  de
cabimento do SRP previsto no art. 3º do Decreto nº 7.892/13.

II  –  A  utilização  do  SRP nas  hipóteses  previstas  no art.  3º  do  Decreto  nº  7.892/13  é  dever  da
Administração,  sendo  possível  a  não  adoção  do  referido  sistema em situações  excepcionais,  mediante  a  devida
fundamentação da autoridade competente. Inteligência do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

6.  Assim,  nos  socorremos  dessa  manifestação  proferida  anteriormente  para  responder  os
questionamentos acima, em especial  no que tange a premissa de que o rol  apresentado no art.  3º  do Decreto nº
7892/2013 é taxativo.

a.  É  possível  a  utilização  de  Sistema  de  Registro  de  Preços  para  contratação  de  serviços
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continuados? Exemplo: contratação de serviço continuado de vigilância ou telefonia.

7. A contratação de serviços continuados via Sistema de Registro de Preços é viável, desde que haja o
efetivo enquadramento da situação pretendia em uma das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto, pois sendo o rol
taxativo não se admite a ampliação de seu espectro a fim de abranger hipóteses não previstas em norma. O Tribunal de
Contas da União já havia se manifestado quanto a taxatividade do rol na vigência do revogado Decreto nº 3.931/2001
e  já  na  vigência  do  Decreto  nº  7892/2013  refirmou  seu  posicionamento  quando  da  prolação  do  Acórdão  nº
1.233/2013-Plenário.

b) Em caso positivo na resposta do item anterior, esta utilização somente é possível mediante o
enquadramento dos incisos II e III do art. 3º do decreto nº 7.892/2013?

8. Como dito alhures, somente é possível a utilização do SRP para contratar serviços continuados
diante do enquadramento em uma das  hipóteses normativas,  uma vez que a aceitação isolada instituiria,  por  via
obliqua, nova situação legitimadora extra lege.

c) É possível a utilização do SRP para contratação de serviços continuados sob a justificativa de
contingenciamento orçamentário?

9. A utilização do SRP sob a alegação de contingenciamento orçamentário não desborda do paradigma
interpretativo estabelecido no âmbito da Consultoria-Geral da União, ou seja, por si só não enseja a utilização do SRP,
devendo necessariamente haver o enquadramento em uma das hipóteses do Decreto.

d) As hipóteses do artigo 3º do decreto nº 7.892/2013 devem ser consideradas numerus clausus
ou numerus apertus?

10. O questionamento de letra “d” foi respondido ainda nas primeiras linhas dessa manifestação, pelo
que não há dúvida quanto à taxatividade dos incisos do art. 3º do decreto nº 7.892/2013. A título de reforço a esse
ponto destacamos excerto do Parecer nº 109/2013/DECOR/CGU/AGU:

“20. Importante mencionar, ademais, que, conforme bem ressaltado pela CJU/MG, a retirada, do art.
3º do Decreto nº 7.892/13, do vocábulo preferencialmente, bem como da expressão “quando for mais conveniente a
aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o
desempenho de suas atribuições, que constavam do art. 2º do Decreto nº 3.931/01, indicam o fechamento da lista
constante daquele dispositivo regulamentar.”

11. Por fim, destaca-se os termos da conclusão do Parecer retro mencionado:

“24. De todo o exposto, nos termos da fundamentação retro, sugiro seja adotado o entendimento de
que a)  é  taxativo o rol  de  hipóteses de cabimento do SRP previsto no art.  3º  do Decreto nº  7.892/13,  restando
ultrapassado, no ponto, o entendimento constante do Parecer nº 125/2010/DECOR/CGU/AGU, em razão da evolução
legislativa referente à revogação do Decreto nº 3.931/01, e b) nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/13,
é dever da Administração a utilização do SRP, sendo possível a não adoção do referido sistema apenas em situações
excepcionais, mediante a devida fundamentação da autoridade competente.”

12. Em conclusão, entende-se que a utilização do Sistema de Registro de Preços para a contratação de
serviços continuados, ainda que sob a justificativa de contingenciamento orçamentário, é viável desde que haja o
efetivo enquadramento da situação pretendia em uma das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto, pois sendo o rol
taxativo não se admite a ampliação de seu espectro.

À consideração superior.

Brasília, 08 de dezembro de 2014.

Stanley Silva Ribeiro

Advogado da União
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[1]  A  Manifestação  foi  encaminhada  aos  órgãos  consultivos  da  AGU  por  meio  do  Memorando
Circular nº 064/2014-CGU/AGU, de 24 de novembro de 2014.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00454002069201443 e da chave de acesso 4c8865bd

Documento  assinado  eletronicamente  por  STANLEY  SILVA  RIBEIRO,  de  acordo  com  os  normativos  legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 802399 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  STANLEY  SILVA  RIBEIRO.  Data  e  Hora:
17-12-2014 16:07. Número de Série: 7316318154724237020. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

DESPACHO n. 246/2014/CGOR/DECOR/CGU/AGU

NUP: 00454.002069/2014-43

INTERESSADOS: CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSUNTOS: LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO

Sr.Diretor,

Estou de acordo com a NOTA Nº 108/2014/DECOR/CGU/AGU, elaborada pelo Advogado da União
Dr. Stanley Silva Ribeiro.

Ultimada a análise da matéria, sugere-se seja dada ampla divulgação da referida nota no âmbito dos
órgãos jurídicos consultivos da Advocacia-Geral da União.

BRASÍLIA, 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

RAFAEL FIGUEIREDO FULGÊNCIO

ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR-GERAL DE ORIENTAÇÃO DO DECOR/CGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00454002069201443 e da chave de acesso 4c8865bd

Documento  assinado  eletronicamente  por  RAFAEL FIGUEIREDO FULGENCIO,  de  acordo  com os  normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 838759 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL FIGUEIREDO FULGENCIO.
Data e Hora: 17-12-2014 19:47. Número de Série: 3615379769835701613. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

DESPACHO Nº 069/2015/SFT/CGU/AGU

REFERÊNCIA: Processo nº 00454.002069/2014-43

Estou de acordo com a NOTA Nº 108/2014/DECOR/CGU/AGU e com o despacho que a aprovou.

Encareço  o  envio  de  cópia da  citada Nota,  para  ciência,  às  Consultorias  Jurídicas  da União  nos
Estados e em São José dos Campos/SP.

Brasília, 11 de março de 2015.

SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY

Advogado da União

Diretor do Departamento de Coordenação

e Orientação de Órgãos Jurídicos

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00454002069201443 e da chave de acesso 4c8865bd

Documento assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY, de acordo com os normativos
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

MEMORANDO-CIRCULAR n. 004/2015/DECOR/CGU/AGU

Brasília, 12 de março de 2015.

A Sua Senhoria os Senhores

Consultores Jurídicos da União nos Estados e em São José dos Campos

Assunto: Encaminha cópia da Nota nº 108/2014/DECOR/CGU/AGU

Senhores Consultores Jurídicos,

Encaminho a Vossas Senhorias, para ciência, cópia da manifestação em epígrafe, referente ao processo
nº 00454.002069/2014-43, que trata da uniformização de entendimento jurídico em torno das hipóteses de utilização
do Sistema de Registro de Preços.

Atenciosamente,

Sérgio Eduardo de Freitas Tapety

Diretor do Departamento de

Coordenação e Orientação de

Órgãos Jurídicos - DECOR/CGU/AGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00454002069201443 e da chave de acesso 4c8865bd

Documento assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1674345 no endereço
eletrônico  http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  SERGIO  EDUARDO  DE  FREITAS

https://sapiens.agu.gov.br/documento/1674345

1 of 2 07/08/2019 16:25
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APÊNDICE G – ENTREVISTA COM O SR. REGIVALDER PEREIRA DA SILVA 
(TCU) 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da minha dissertação 
de mestrado em Ciências, cujo tema é Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos: uma proposta de marco normativo para as Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para um diagnóstico geral dos procedimentos relacionados às compras públicas no 
Exército Brasileiro (EB), bem como indicar as premissas necessárias para propor uma 
normatização básica de uma SALC para a Administração Militar. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

João André Ferreira Lima (Capitão de Intendência) 
Celular/Whatsapp: (85) 98636-1986 
E-mail: fer_lima86@yahoo.com.br 
  
IDENTIFICAÇÃO  
 
1. Nome completo, cargo/função atual, formação, cursos e estágios inerentes 

à área de estudo: 

 

Regivalder Pereira da Silva. Auditor Federal de Controle Externo. Bacharel em 
Ciências Militares. Cursos e Estágios: Estágio Básico Combatente de Montanha, 
Curso Básico Paraquedista, Curso de Operações na Selva (Cat: B). 
 
 
 

QUESTIONAMENTOS 
 

2. Atualmente, quais são as principais autuações do Controle Externo no âmbito 

das compras públicas? 

 

Por meio de Análise de Licitações e Editais automatizadas, o TCU busca 
inconsistências nos editais de licitação e nos resultados de atas de pregão eletrônico 
publicados, diariamente, no Portal de Compras do Governo Federal. O sistema 
também faz cruzamentos de dados de fornecedores - a partir da ata de realização 
do pregão, são feitos 23 cruzamentos de informações com busca de irregularidades, 
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 na prática um script SQL que roda sobre bases estruturadas. As varreduras e o 
cruzamento com outros bancos de dados permitem que o sistema detecte diversos 
tipos de irregularidades, como a exigência de documentos indevidos que restringem 
a competitividade da habilitação, empresas concorrentes com sócios em comum e 
fornecedores impedidos de contratar junto à União. De posse dessas análises, o 
corpo técnico atua naquelas contratações com risco elevado.  

 

3. Essas autuações podem carregar alguns indícios de conluios ou fraudes, 

mas também podem denotar falta de prática ou até desconhecimento da praxe 

administrativa das licitações e contratos. Qual(is) seria(s) o melhor meio para mitigar 

essa falta de prática dos gestores e reduzir essas impropriedades e irregularidades 

administrativas e, consequentemente, diminuir as autuações por parte do TCU?   

 

Por meio desses alertas, os gestores são comunicados de que algo possa estar 
ocorrendo de forma irregular. Nesse momento o gestor tem a oportunidade de corrigir 
ou justificar a situação, que pode ser um falso positivo do sistema.  

De fato, alguns erros são devido à falta de experiência ou conhecimento de 
alguns gestores, no entanto, com essa sistemática, passam a ter a oportunidade de 
corrigir essas irregularidades antes da ocorrência de dano ao erário.  
 

4. No âmbito interno de um órgão público, na opinião do Sr, uma normatização 

que padronizasse procedimentos administrativos e delimitasse as competências para 

cada agente no contexto da realização de uma compra pública traria mais eficiência à 

gestão orçamentária? 

 

De certa forma sim, pois o gestor é responsabilizado por aquilo que faz em 
contrariedade às normas. Quando não há normas claras e específicas, ele por conta 
própria e assume o risco. Principalmente pelo fato de que a não existência de normas 
internas em determinado órgão não exclui a responsabilidade do gestor.  

 

5. Caso essa normatização fosse encetada, o assunto “compras públicas” é 

perenemente atualizado, quer nas próprias leis e regulamentos que regem a matéria, 

quer na doutrina especializada e quer, principalmente, na jurisprudência, em especial 

a do TCU. O Sr entende que conduzir uma regulamentação nesse cenário poderia 

dificultar uma pretensa padronização de procedimentos? Qual seria a melhor solução 

para buscar uma normatização interna para o EB nesse panorama? 

Não há a necessidade de se ter procedimentos tão rígidos. O que deve ser bem clara 
é a responsabilidade de cada um na gestão do recurso público. Essa responsabilidade 
desse ser claramente delimitada por normativos internos. Normalmente a mudança de 
jurisprudência não interfere nos procedimentos executados por cada um, desde que 
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 justificados com base nos normativos. 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE H – PROPOSTA DE NORMATIZAÇÃO BÁSICA DE UMA SEÇÃO DE 
AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MARCO NORMATIVO2 PARA A SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

 

TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES 

 

 Art. 1º As presentes Instruções Gerais têm por finalidades: 

 I – disciplinar as atividades de aquisições, licitações e contratos para as 

Organizações Militares do Comando do Exército; 

 II – estabelecer os encargos, competências, atribuições e responsabilidades 

dos Agentes da Administração que executam atividades relacionadas às aquisições, 

licitações e contratos no âmbito do Comando do Exército. 

 Parágrafo Único. As representações do Exército Brasileiro no exterior aplicarão 

o disposto neste Regulamento, no que couber, e quando em consonância com a 

legislação específica referente às compras internacionais. 

 

CAPÍTULO II 

DO AMPARO LEGAL 

 

 Art. 2º Estas Instruções Gerais subordinam-se à Constituição Federal, à lei de 

licitações e contratos, aos decretos regulamentares e às instruções normativas que 

                                                
 
 
2 Forma genérica de tratamento a um regulamento administrativo, o qual, segundo conclusão da 
presente pesquisa, deverá ser oficializada por meio de uma Instrução Geral. 
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tratam de aquisições governamentais. 

 § 1º Os regulamentos, manuais ou portarias do Comando do Exército em vigor, 

que tratam da mesma matéria do Art. 1º, desde que de acordo com este Regulamento, 

poderão ser utilizados para os atos administrativos decorrentes das atividades aqui 

reguladas. 

 § 2º As normatizações que não se coadunam com o presente Regulamento 

não poderão ser utilizadas para o amparo de atos administrativos relacionados às 

compras públicas da OM. 

 § 3º As compras públicas, no âmbito do Exército Brasileiro, deverão se pautar 

nos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, adjudicação 

compulsória, procedimento formal, competitividade, padronização e segurança 

jurídica.  

 

CAPÍTULO III 

DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SALC) 

 

 Art. 3º Toda OM pode, e as UG devem, possuir, em seus quadros, uma Seção 

de Aquisição, Licitações e Contratos, a qual ficará incumbida de: 

 I – assessorar o Ordenador de Despesas no que se refere à aquisição, 

alienação de material e contratação de obras e serviços da Unidade; 

 II - realizar a correta execução e gestão orçamentária; 

 III – conduzir os procedimentos licitatórios e outros processos de despesa 

público; 

 IV – confeccionar os termos de contratos e seus aditivos; 

 V – emitir os documentos necessários que materializam a compra pública; 

 VI – realizar o cadastro de fornecedores nos sistemas apropriados do Governo 

Federal. 

 § 1º A SALC subordina-se diretamente ao Fiscal Administrativo. 
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 § 2º No caso das decisões, em processos administrativos, que caibam, 

hierarquicamente, ao Ordenador de Despesas, o chefe da SALC poderá assessorá-lo 

diretamente, devendo transmitir ao Fiscal Administrativo os assessoramentos 

repassados.     

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 Art. 4º A SALC será chefiada por um oficial, com capacitação, e terá, em seus 

quadros, as seguintes carteiras: 

 I – aquisições; 

 II – licitações; 

 III – contratos; 

 IV – cotações. 

  § 1º A capacitação necessária para a chefia da SALC deverá ser comprovada 

mediante realização de curso(s) relacionado(s) às compras públicas, em qualquer 

plataforma de ensino. 

 § 2º A função de chefe da carteira de licitações, quando possível, deverá ser 

exercida por oficial. 

 § 3º As funções de chefe da carteira de aquisições, chefe da carteira de 

contratos e chefe da carteira de cotações poderão ser exercidas por graduados. 

 § 4º Atenta contra o princípio da segregação de funções o não atendimento à 

disposição mínima estabelecida no caput e incisos do presente artigo, bem como 

recomenda-se não haver acúmulo de carteiras por mais de um militar ou servidor civil. 

 § 5º A depender do tipo da OM, da demanda de serviços e do efetivo disponível, 

mais agentes poderão compor a SALC, sendo distribuídos para as carteiras, 

priorizando, sempre que possível, a carteira de licitações. 

 § 6º A divisão será em subseções, quando a disponibilidade de efetivo puder 

alocar um oficial por carteira, mantendo as mesmas atribuições aqui regulamentadas. 
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 § 7º Os Órgãos de Direção Setorial responsáveis por compras de vulto nacional 

e internacional poderão dispor de subseções específicas para promoção, avaliação e 

execução dessas aquisições.  

 Art. 5º Ao chefe da SALC compete: 

 I – manter-se sempre capacitado e atualizado sobre as alterações da 

legislação, entendimentos ou jurisprudências relacionados à sua função; 

 II – conduzir, sob supervisão, os processos licitatórios da UG; 

 III – propor, quando necessário, os militares e/ou servidores civis para exercer 

a função de pregoeiro e equipe de apoio, e para compor a Comissão Permanente de 

Licitação; 

 IV – assessorar o Fiscal Administrativo e o Ordenador de Despesas sobre a 

situação orçamentária da UG; 

 V – exigir dos requisitantes que as formalidades da demanda e especificações 

de materiais, bens e serviços, que constarão nas notas de empenho, sejam efetuadas 

de maneira clara, completa e detalhada; 

 VI – elaborar minuta de calendário de licitações do ano e propor ao Fiscal 

Administrativo; 

 VII – providenciar a documentação relativa aos contratos da UG, avaliando a 

sua necessidade quando for facultado sua exigência; 

 VIII – zelar para que toda nota de empenho seja emitida com a anterior 

verificação da situação cadastral do fornecedor; 

 IX – manter, de forma sistemática ou em processo digital, arquivo cronológico 

dos extratos dos contratos, convênios (se não houver gestor ou setor especifico), 

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

 X – ligar-se com a Consultoria Jurídica da União a qual a UG esteja vinculada; 

 XI – fazer cumprir o planejamento do GCALC da Guarnição, zelando pelos 

prazos estipulados; 

 XII – propor ao Fiscal Administrativo áreas ou instalações cujas características 

sejam próprias para a exploração econômica e geração de receitas para a UG, 

respeitando a legislação em vigor; 
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 XIII – supervisionar as cotações de preços realizadas e os processos de 

reequilíbrio econômico-financeiro; 

 XIV – manter-se em ligação com as UG Gerenciadoras sobre as licitações 

realizadas em que a UG seja participante.  

 Parágrafo único. Quando possível, o chefe da SALC não acumulará sua função 

com a de Presidente de CPL e/ou Pregoeiro; 

 Art. 6º Ao chefe da carteira de aquisições compete: 

 I – emitir as notas de empenho, verificando as formalidades da Requisição e a 

situação cadastral do fornecedor; 

 II – elaborar os processos de dispensa de licitação por valor; 

 III – assessorar tecnicamente as seções ou setores demandantes sobre os 

processos de aquisição como UG Não Participante (UGNP). 

 IV – providenciar o protocolo cronológico da documentação que entra e sai de 

sua carteira; 

 V – realizar as autuações de processos sob sua responsabilidade, conforme 

legislação em vigor. 

 Art. 7º Ao chefe da carteira de licitações compete: 

 I – confeccionar o edital e seus anexos para os procedimentos licitatórios, em 

coordenação com o setor demandante, pregoeiro ou CPL, e apoio técnico, quando 

necessário; 

 II – lançar as Intenções de Registros de Preços (IRP) e controla-las, conforme 

legislação em vigor; 

 III – disponibilizar, para a pesquisa do público interno, as licitações que estão 

vigentes;  

 IV – elaborar as publicações obrigatórias para os procedimentos licitatórios; 

 V – manter estreito vínculo com as equipes de apoio das CPL e do pregão, com 

o objetivo de subsidia-las de informações necessárias para as licitações; 

 VI – conferir a pesquisa de preços realizada, a qual integrará o processo de 

compra; 
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 VII – enviar os processos, devidamente autuados, para a análise jurídica, a 

cargo da CJU de vinculação; 

 VIII – providenciar o protocolo cronológico da documentação que entra e sai de 

sua carteira; 

 IX – realizar a autuações de processos sob sua responsabilidade, conforme 

legislação em vigor. 

 Art. 8º Ao chefe da carteira de contratos compete: 

 I – confeccionar os termos de contratos da UG e seus aditivos; 

 II – elaborar os processos de despesas referentes às dispensas e 

inexigibilidade de licitação, quando não atribuídas à carteira de aquisições; 

 III – elaborar as publicações necessárias para a eficácia do contrato; 

 IV – fazer constar e atualizar, nos sistemas pertinentes, a situação 

orçamentária e financeira dos contratos, quando assim exigido; 

 V – secundar a gestão de todos os contratos da UG, ligando-se com os Fiscais 

de Contratos, chefe da SALC e, se necessário, com o Fiscal Administrativo, para evitar 

a solução de continuidade de contratos continuados; 

 VI – manter-se em condições de assessorar tecnicamente os fiscais de 

contratos da OM; 

 VII – manter-se em condições de assessorar os encarregados de processos 

administrativos sobre sanções e penalidades a fornecedores; 

 VIII – providenciar o protocolo cronológico da documentação que entra e sai de 

sua carteira; 

 IX – realizar a autuações de processos sob sua responsabilidade, conforme 

legislação em vigor. 

 Art. 9º Ao chefe da carteira de cotações compete: 

 I – realizar as pesquisas de preços dos processos licitatórios da UG; 

 II – operar, quando necessário, o sistema de cotação eletrônica; 

 III – manter permanente contato com o comércio local para atualização de uma 

base de dados dos preços praticados de materiais e serviços mais contratados pela 

OM; 
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 IV – elaborar os processos de reequilíbrio econômico-financeiro da OM, 

observando a legislação em vigor; 

 V – providenciar o protocolo cronológico da documentação que entra e sai de 

sua carteira; 

 VI – realizar as autuações de processos sob sua responsabilidade, conforme 

legislação em vigor. 

 

TÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

CAPÍTULO V  

PLANEJAMENTO 

 

 Art. 10º O planejamento é a fase mais importante do processo de compra 

pública e deverá ser observado na realização de qualquer ação na gestão 

orçamentária. 

 Art. 11 As licitações que ocorrerão no ano corrente deverão ser planejadas no 

ano anterior, em reunião formal que deverá ser constituída pelos seguintes agentes: 

 I – Ordenador de despesas; 

 II – Fiscal Administrativo; 

 III – Chefe da SALC; 

 IV – Encarregado do Setor de Material; 

 V – Encarregado do Setor de Aprovisionamento; 

 VI – Encarregado do Setor Financeiros; 

 VII – Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão; 

 VIII – Encarregado de depósitos, garagens e oficinas; 

 IX – Demais agentes que tenham interesse em materiais e serviços para seus 

setores. 

 § 1º O chefe da SALC é o secretário da reunião e deverá providenciar a sua 

ata, que será assinada por todos os participantes; 



 239 
 

 

 § 2º A ata deverá ser publicada em Boletim Interno e projetada nas Reuniões 

de Prestação de Contas Mensais (RPCM) vindouras, para a conferência de sua 

execução; 

 § 3º Deverão ser trazidas para a reunião todas as demandas de materiais, 

serviços e obras da OM, com as expectativas dos custos atinentes; 

 § 4º O chefe da SALC deverá estar de posse de todas as licitações abertas no 

ano em vigor, com os correspondentes consumos, bem como a previsão das licitações 

a cargo das UG para o próximo ano, se a OM for pertencente a um GCALC; 

 § 5º A pauta da reunião deverá seguir, minimamente, os seguintes tópicos: 

 I – projeção do planejado e executado no corrente ano; 

 II – levantamento de necessidades para o próximo ano; 

 III – proposta de calendário para entrada de Requisições e homologação de 

licitações (Calendário de Obrigações); 

 IV – atribuição de responsabilidades para os demandantes; 

 V – análise das demandas com as licitações a serem lançadas pelo GCALC. 

  § 6º A reunião deverá ocorrer até o final do mês de novembro do ano anterior 

e, caso algum participante seja movimentado ou substituído de função, as 

responsabilidades assinaladas deverão ser transmitidas junto com a passagem de 

função. 

 Art. 12 O planejamento, quando possível, deve ser suportado com ferramentas 

de TI. 

 Art. 13 O planejamento deve compreender as possíveis hipóteses de emprego 

em situação de não-guerra recorrentes na região da OM, conforme forma de atuação 

prevista pelo Escalão Superior, mantendo processos de compras minimamente 

formalizados para realizar a tempestiva aquisição de materiais e contratação de 

serviços que poderão vir a ser utilizados. 

 Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, pode-se prever, também, a 

hipótese de dispensa de licitação para emergências e calamidades, contando que a 

execução dependerá de documentos formais baixados por autoridades políticas.  
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CAPÍTULO VI 

DEMANDA 

 

 Art. 14 A Requisição é o documento que oficializa a demanda e deverá ser 

confeccionada pelo setor ou seção demandante, nos casos em que não haja o 

material na OM. 

 Parágrafo único. Para as compras centralizadas, cuja necessidade seja para 

toda a OM, as Requisições deverão ser confeccionadas pelo Encarregado do Setor 

de Material. 

 Art. 15 Na Requisição deverão constar:  

 I – número da licitação, contrato da compra, dispensa ou inexigibilidade de 

licitação publicado;  

 II – o número do item do processo;  

 III – o item e sua descrição completa, bem como a unidade de medida; 

 IV – a quantidade; 

 V – o preço unitário e o preço total;  

 VI – a justificativa para a aquisição. 

 § 1º O documento deverá ser visado pelo Fiscal Administrativo, que o 

despachará com o Ordenador de Despesas, citando o crédito orçamentário previsto e 

suas rubricas. 

 § 2º Caso a Requisição seja de abertura de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, deverá constar o número de catálogo em sistema e não deverá conter 

o previsto nos incisos I, II e V. 

 § 3º Se necessário, poderão ser anexados documentos à Requisição para 

aperfeiçoar a compra, tais como: catálogo, mapa de gestão de riscos, levantamento 

prévio de preços ou outros determinados por legislação específica. 

 Art. 16 Após a autorização do Ordenador de Despesas, a Requisição deverá 

ser protocolada na SALC. 
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CAPÍTULO VII 

PROCEDIMENTO DE COMPRA 

 

 Art. 17 De posse da Requisição, assinada pelo OD e visada pelo Fiscal 

Administrativo, a SALC inicia o procedimento da compra pública, cabendo a essa 

seção a avaliação sobre: 

 I – atendimento aos requisitos formais da demanda; 

 II – adequação do objeto da Requisição a algum processo licitatório vigente em 

que a UG seja participante; 

 III – abertura de uma nova licitação; 

 IV – procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação; 

 V – arquivo, caso haja superveniência do material ou serviço solicitado. 

 § 1º Caso a Requisição tenha algum erro formal ou outro erro relacionado à 

descrição, unidade de medida, quantidade ou justificativa, o chefe da SALC deverá 

solicitar, via Fiscal Administrativo, o procedimento previsto no Art. 5º, inc. V. 

 Art. 18 Para a confecção do Termo de Referência ou Projeto Básico, é 

necessária a participação da seção ou setor demandante e de especialistas no objeto 

a ser contratado, os quais deverão assinar o documento. 

 Art. 19 A pesquisa de preços deve se basear nos sítios oficiais disponibilizados 

para a cotação previsto na legislação em vigor. 

 § 1º O levantamento prévio de preços por parte do requisitante não é obrigatório 

e será entendido apenas como uma referência, o qual deverá ser formalizado na 

SALC, conforme as exigências legais. 

 § 2º O não atendimento às recomendações previstas no caput deverá ser 

justificada.  

 Art. 20 A elaboração de editais, dos anexos e dos termos de dispensa e 

inexigibilidade deve ser realizada em conjunto da SALC com o setor demandante, 

técnicos, CPL ou pregoeiro, quando necessário. 

 Art. 21 Após a autuação de todo o procedimento de compra, os autos deverão 

ser encaminhados, via protocolo eletrônico, para a CJU/AGU de vinculação. 
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 Art. 22 As análises realizadas pela Consultoria Jurídica da União deverão ser 

incluídas no processo e corrigidas ou aperfeiçoadas em despacho específico, 

seguindo a cronologia dos atos administrativos realizados.  

 Art. 23 Os volumes dos procedimentos de compra deverão ser autuados de 

forma cronológica e conter, no máximo, 200 (duzentas) folhas e a fixação dos 

colchetes observará a distância, na margem esquerda, de cerca de 2cm.  

  § 1º Ao atingir o limite de 200 (duzentas) folhas, a UG deverá encerrar o volume 

e abrir um novo, mantendo o(s) volume(s) pretérito(s) arquivado(s) na SALC até o 

término do procedimento. 

 § 2º Após o encerramento do processo de compra, os volumes deverão ser 

enviados para a Conformidade de Registros de Gestão. 

 Art. 24 A publicação dos termos do edital nos meios oficiais e em jornais de 

grande circulação inaugura a fase externa da licitação. 

 § 1º Durante o prazo de publicação e o início da licitação, os pedidos de 

esclarecimentos e impugnações ao edital deverão ser formalizados nos autos do 

processo. 

 § 2º As interações citadas no § 1º deverão ser respondidas nos prazos 

previstos, com a participação de todos os agentes envolvidos no procedimento. 

 Art. 25 Os procedimentos relativos à fase externa deverão obedecer às 

normatizações estabelecidas e devem ter previsão no edital da licitação. 

 § 1º Toda e qualquer comunicação com fornecedores deverá ser formalizada, 

inclusive nas licitações presenciais. 

 § 2º Caso se tenha dúvida sobre algum procedimento específico ou decisão a 

ser tomada, o condutor do processo deverá suspender a sessão e buscar saná-las, 

atentando para a legislação e para os princípios do § 3º do Art. 2º destas normas. 

 § 3º Nenhum erro será escusável caso o condutor do processo tenha 

restringido a competição entre fornecedores sem a devida justificativa. 

 Art. 26 Os recursos administrativos interpostos deverão obedecer a hierarquia 

e independência nas decisões, bem como ao previsto no § 2º do Art. 24. 

 Art. 27 Os resultados das licitações, dispensas e inexigibilidades deverão ser 

publicados na Imprensa Oficial, conforme legislação em vigor. 
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 Art. 28 Os processos relativos à participação de licitação como UG Participante 

(UGP) deverão ser realizados conforme a legislação em vigor. 

 Art. 29 A utilização de Atas de Registro de Preços (ARP) como UG Não 

Participante (UGNP) deverá conter, pelo menos, os seguintes documentos: 

 I – Requisição, visada pelo Fiscal Administrativo e despachada pelo Ordenador 

de Despesas; 

 II – autorização para empenho, via sistema, da UG gerenciadora da licitação; 

 III – pesquisa de preços, conforme legislação em vigor; 

 IV – situação cadastral do fornecedor. 

 Art. 30 Sempre que possível, no caso da UG não conduzir seu próprio 

procedimento licitatório, a Unidade deverá optar pelo previsto no Art. 28, utilizando a 

faculdade do Art. 29 somente em última necessidade, devidamente justificada.  

  

CAPÍTULO VIII 

EXECUÇÃO 

 

 Art. 31 Após o trâmite e resultado final da licitação, esta estará pronta para 

realizar a contratação. 

 § 1º Uma nova Requisição será necessária para realizar a contratação, 

devendo ser verificada as competências atribuídas no Art. 14. 

 § 2º Entende-se por contratação as seguintes ações: 

 I – emissão de Nota de Empenho; 

 II – emissão de Nota de Empenho, com ulterior elaboração de termo de 

contrato. 

 § 3º A exigência do contrato deverá ser observada conforme legislação em 

vigor. 

 Art. 32 As Notas de Empenho deverão ser rubricadas pelo Chefe da SALC e 

pelo Ordenador de Despesas, sendo impressas em 2 (duas) vias, sendo uma 

destinada à Conformidade dos Registros de Gestão e outra encaminhada ao 

Encarregado do Setor de Material. 
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 Art. 33 A responsabilidade pelo envio de Notas de Empenho aos fornecedores 

é do Encarregado do Setor de Material, a quem cabe receber todos os materiais 

endereçado à OM e fiscalizar os serviços comuns, que lhe são afetos, e que não 

possuam termo de contrato vinculado. 

 § 1º No caso de haver termo de contrato para aquisição de material, o fiscal de 

contrato deverá fazer o envio ao fornecedor, informando ao Encarregado de Material 

sobre os dados relativos ao recebimento do material. 

 § 2º A responsabilidade atribuída no caput é estendida ao Encarregado do 

Setor de Aprovisionamento, independente de termo de contrato, apenas para a gestão 

dos gêneros e víveres da OM. 

 § 3º O Comandante/Chefe/Diretor da OM poderá delegar a responsabilidade 

atribuída no caput a outros encarregados de depósitos, desde que seja feita 

publicação em Boletim Interno especificando o(s) material(is) a ser(em) recebido(s) e 

as condições necessárias para inclusão e baixa patrimonial. 

 Art. 34 Cada contrato da UG será devidamente acompanhado por fiscais de 

contrato, os quais deverão atuar conforme a regulamentação em vigor. 

 § 1º Os fiscais de contratos deverão ser propostos pelo Fiscal Administrativo 

ao Ordenador de Despesas, considerando a capacidade técnica e o rol de atribuições 

exercidas pelo militar ou agente, de maneira a evitar eventuais prejuízos pelo 

acompanhamento deficiente da execução contratual. 

 § 2º A gestão dos contratos deve ser realizada por agente específico da 

Fiscalização Administrativa, de preferência oficial, com o apoio técnico da carteira de 

contratos da SALC. 

 Art. 35 A execução orçamentária deverá obedecer aos prazos estabelecidos 

nas diretrizes do Escalão Superior. 

 § 1º A UG deve envidar esforços para não inscrever despesas desnecessárias 

em Restos a Pagar. 

 § 2º As descentralizações de crédito próximas ao término do exercício 

financeiro deverão atender aos seguintes requisitos: 

 I – capacidade de empenho imediato; 
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 II – compromisso do fornecedor para a entrega do material e/ou execução do 

serviço em prazo mínimo estabelecido em edital. 

 

CAPÍTULO IX 

CONTROLE 

 

 Art. 36 Os arquivos de documentação referente às compras públicas da UG 

deverão ser realizados na Conformidade de Registros de Gestão, obedecendo aos 

prazos legais. 

 Art. 37 O arquivo da documentação será realizado conforme regulamentação 

específica, podendo ser suprimidos os documentos físicos quando disponibilizados 

em meio eletrônico. 

 

CAPÍTULO X 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

 Art. 38 O presente capítulo trata das responsabilidades administrativas dos 

agentes envolvidos com a atividade de compras públicas; cabendo as 

responsabilidades civis e penais às esferas competentes. 

 Art. 39 A responsabilidade do pregoeiro ou presidente da CPL é referente aos 

embargos formais ou procedimentais na execução da fase externa da licitação. 

 Art. 40 A responsabilidade pelo levantamento, descrição e quantidade do objeto 

da compra é do Requisitante ou técnico, quando for obra ou serviço de engenharia, 

os quais deverão assinar o Termo de Referência ou Projeto Básico. 

 Art. 41 A responsabilidade pela pesquisa de preços recai sobre o Chefe da 

SALC, solidariamente com responsável pela cotação. 

 Art. 42 A responsabilidade pela fiscalização da execução de serviços e 

recebimento de material será do Encarregado do Setor de Material. 

 § 1º Caso haja termo de contrato para as situações do artigo anterior, o(s) 

Fiscal(is) de Contrato será(ão) o(s) responsável(is). 
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 § 2º Nos casos das delegações dos §§ 2º e 3º do Art. 33, a responsabilidade 

referente ao recebimento dos gêneros ou materiais específicos recairá sobre o 

Encarregado do Setor de Aprovisionamento ou encarregado de depósito nomeado. 

 Art. 43 A responsabilidade do Ordenador de Despesas é solidária junto aos 

outros agentes que exercem os atos dispostos neste Regulamento e exclusiva quando 

cabe a si decisões hierárquicas. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 44 As Consultorias Jurídicas da União nos estados podem ser acionadas 

em qualquer fase da compra pública. 

 Art. 45 As Regiões Militares poderão concentrar as atividades previstas no 

caput do Art. 13, caso seja determinado pelo Comando Militar de Área enquadrante. 

 Art. 46 Os processos administrativos de fornecedores que constituem mora, 

não executam ou executam parcialmente o previsto em contrato, deverão ser 

autuados conforme a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e lei de licitações e 

contratos em vigor. 

 Parágrafo único. As sanções administrativas aplicadas obedecerão à 

razoabilidade e à proporcionalidade, devendo ser aplicadas, cumulativamente com a 

pena de multa ou não, as seguintes punições máximas: 

 a) atraso na execução/execução justificado: advertência;  

 a) atraso na entrega/execução injustificado em até 10 (dez) dias: advertência; 

 b) atraso na entrega/execução injustificado em até 45 (quarenta) dias: 

suspensão de licitar e contratar por 30 dias; 

 c) atraso na entrega/execução injustificado em até 120 dias: suspensão de 

licitar e contratar por 90 dias; 

 d) entrega parcial do objeto do contrato: suspensão de licitar e contratar até 18 

meses; 

 e) erro ou imperfeição na execução do objeto: suspensão de licitar e contratar 

até 24 meses; 
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 f) inexecução total do contrato: suspensão de licitar e contratar até 24 meses; 

 g) infrações relativas ao procedimento licitatório: suspensão de licitar e 

contratar até 24 meses; 

 h) realização de qualquer ato que fira a moralidade pública, devidamente 

comprovado: suspensão de licitar e contratar por 24 meses e encaminhamento para 

declaração de inidoneidade pela autoridade competente. 

 Art. 47 A capacitação dos agentes da SALC deverá ser permanentemente 

realizada por meio de instrumentos disponíveis em sites oficiais ou outras instituições, 

desde que devidamente reconhecidas. 

 § 1º As ICFEx disponibilizarão cursos presenciais ou on-line durante o ano de 

instrução, com fins a atender o disposto no caput deste artigo. 

 § 2º O CCIEx, por meio das ICFEx, deverá providenciar e divulgar um 

ementário da jurisprudência atualizada do TCU, com fins a facilitar a retirada de 

dúvidas sobre licitações e contratos. 

 § 3º O Comandante/Chefe/Diretor da OM deve incentivar a capacitação e o 

autoaperfeiçoamento dos militares que exercem funções na SALC. 

 Art. 48 Os processos de despesas relacionados ao pagamento de diárias, ajuda 

de custos, bagagens, convênios, credenciamentos e suprimentos de fundo deverão 

seguir regulamentação própria, tocando-lhes, no que for comum, o previsto neste 

regulamento. 

  

 


