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“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo
que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza”. (MEIRELLES, 2000).

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise das aquisições centralizadas
no âmbito do Exército Brasileiro e, de forma particularizada, da criação e
implementação dos Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e
Contratos (GCALC), tudo no contexto da Racionalização Administrativa, em pleno
vigor, da Força. Para isso, procurou-se evidenciar os pressupostos teóricos que
cercam a temática por meio de uma análise de manuais militares, principalmente,
além de livros, e de artigos científicos e trabalhos das mais variadas áreas. Buscouse, ainda, traçar um paralelo com o trabalho realizado pelas Bases de Administração
já em funcionamento nas diversas guarnições do país para concluir sobre os efeitos
e a atual situação do tipo de compras ora em estudo. Finalmente, o presente
diploma, tendo por arcabouço demonstrar o atual panorama de utilização do citado
grupamento de licitações centralizadas, ambiciona ser mais um instrumento para o
aumento da efetividade do uso do recurso público descentralizado pelo Governo
Federal ao componente terrestre do Ministério da Defesa.
Palavras-chave: Exército, GCALC, Aquisições, Licitações, Racionalização,
Administração Pública, Bases Administrativas, e Ministério da Defesa.

ABSTRACT

The objective of this work was to present an analysis of the centralized acquisitions
within the scope of the Brazilian Army and, in particular, the creation and
implementation of the Coordination and Monitoring Groups for Bids and Contracts
(GCALC), all in the context of Administrative Rationalization, in full force, of the
Force. In order to do so, he sought to highlight the theoretical presuppositions
surrounding the subject by means of an analysis of military manuals, mainly as well
as books, scientific articles and works from various areas. It also sought to draw a
parallel with the work carried out by the Management Boards already in operation in
the various garrisons in the country to conclude on the effects and current situation of
the type of purchases under study. Lastly, this document, which aims to demonstrate
the current scenario of use of the centralized bundling group, aims to be one more
instrument to increase the effectiveness of the use of the public resource
decentralized by the Federal Government to the terrestrial component of the Ministry
of Defense.
Key-words: Army, GCALC, Acquisitions, Tenders, Rationalization,
Administration, Administrative Bases, and Ministry of Defense.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará as aquisições centralizadas no Exército
Brasileiro com ênfase na criação e a implantação dos Grupos de Coordenação e
Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), que foram gestados com a
intenção de dinamizar a administração da Força Terrestre e, ainda, de reduzir custos
no ganho de escala, contribuindo, inclusive para uma melhor gestão do pessoal
envolvido na atividade.
Na Administração Pública Federal, as aquisições são realizadas através de
licitações públicas, as quais são regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que estabelece normas gerais sobre esse procedimento e, também, sobre 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.
Esse mesmo diploma (BRASIL, 1993) subordina ao seu regime, 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.
O Exército Brasileiro, submetendo-se à legislação federal, aprovou, em 24 de
maio de 1995, as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no
Ministério do Exército (IG 12-02) através da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de
maio de 1995.
De acordo com esse dispositivo (BRASIL, 1995), qualquer licitação ou
contrato realizado por Unidade Gestora (UG) da Força deverá estar compatibilizada
com a Lei nº 8.666/93 e com suas alterações, bem assim com essas Instruções.
Posteriormente, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF), unidade
orçamentária do Comando do Exército, normatizou, no âmbito da Força, através da
Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, a utilização do Sistema de Registro de
Preços (SRP), caisegulamerntado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Esse dispositivo define o SRP, realizado através de Pregão Eletrônico, como
o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (BRASIL, 2014).
No contexto do supracitado diploma, autorizou-se a constituição dos GCALC,
formados pelos Fiscais Administrativos das Unidades Gestoras (UG), prevendo que
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as aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM deverão ser realizadas no
âmbito das guarnições sob a coordenação do seu respectivo comandante da
guarnição (BRASIL, 2014).
As principais finalidades dos GCALC, de acordo com a mesma Portaria nº 01SEF (BRASIL, 2014), são as seguintes:
I – definir, de forma consensual, as licitações sob responsabilidade de cada
Unidade Gestora Gerenciadora (UGG);
II – coordenar as atividades das UGG e Unidades Gestoras Participantes
(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.

A partir de então, a Força passou a franquear a adoção dos GCALC nas
guarnições cujas OM não contem com Bases Administrativas (B Adm) para a
aquisição de bens e serviços comuns ou cujas B Adm não atendam a todas as OM,
objetivando a melhoria de processos e a redução de custos processuais, além da
otimização de recursos humanos.
1.1 PROBLEMA
Com a criação dos GCALC, o Exército intencionou a melhoria dos processos
no tocante à racionalização administrativa de seus recursos humanos e financeiros,
e, também, de seus processos. Esses objetivos seriam alcançados através da
centralização dos trabalhos e da consequente redução de custos processuais
advindos de um menor número de processos e da otimização das tarefas
executadas pelo pessoal envolvido, que passaria a exercer uma mesma função
abarcando em seus trabalhos as necessidades das OM participantes do Grupo.
Dessa forma, haveria ganho de escala e teórica redução dos valores das
contratações, além da redução do número de procedimentos licitatórios, de forma
que as mesmas equipes teriam condições de executar um trabalho mais primoroso e
de, inclusive, investir mais tempo em capacitação.
Os GCALC, criados em data anterior à Portaria nº 295-EME, de 17 de
dezembro de 2014, que aprovou a Diretriz de Racionalização Administrativa do
Exército Brasileiro, estão inseridos em seu contexto, pois esse diploma prevê que a
mentalidade que deve nortear a aplicação da metodologia de Racionalização
Administrativa deverá ser voltada à desburocratização dos processos com foco no
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usuário, utilizando-se da ferramenta da delegação, dentro dos diversos níveis
gerenciais.
Em virtude de as Bases Administrativas como a de Santa Maria-RS, cuja
implantação teve sua diretriz aprovada através da Portaria nº 162-EME, de 5 de
junho de 2017, no escopo da Racionalização proposta pela Força, possuírem
atribuições que abarcam a atividade de aquisições centralizadas, a questão que se
levanta está relacionada ao grau de implantação dos GCALC nas diversas
Guarnições do Exército, bem como os seus possíveis ganhos.
Em face do exposto, o presente trabalho de conclusão de curso será
desenvolvido em torno do seguinte problema: de que forma os GCALC estão sendo
implantados no âmbito do Exército Brasileiro?
1.2 OBJETIVOS
Segundo Creswell (2010), a declaração do objetivo é a parte mais importante
de todo o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além
disso, ele ressalta que, devido a essa importância, a declaração desse propósito
deve ser estabelecida de forma separada e destacada de outros aspectos do
estudo, sendo estruturada num tópico exclusivo. Assim sendo, esta pesquisa
apresenta o objetivo geral e seus três objetivos específicos.
1.2.1 Objetivo geral
Estabelecer a forma como os GCALC estão sendo implantados no âmbito do
Exército Brasileiro.
1.2.2 Objetivos específicos
A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram
formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, os quais permitirão um
encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais
serão elencados em seguida:
a. Caracterizar as aquisições públicas no âmbito do Governo Federal;
b. Discutir as aquisições no EB no contexto da Racionalização Administrativa;
c. Verificar como o processo de implantação dos GCALC está sendo realizado
e, ainda, se as vantagens visualizadas para esse dispositivo estão suplantando os
óbices encontrados.
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1.3 QUESTÃO NORTEADORA
O problema costuma ser investigado ou por meio de questões norteadoras
(perguntas que permitem maior flexibilidade na forma de responder) ou por
hipóteses (suspeitas do investigador que servem de base para a investigação),
dependendo do tipo da pesquisa a se abordar (BORGES; SILVA, 2011). Pesquisas
mais objetivas costumam empregar hipóteses, enquanto as exploratórias e
descritivas se utilizam de questões (TRIVIÑOS, 1987), razão pela qual afirma-se que
“nem todos os tipos de pesquisa requerem hipóteses” (RICHARDSON et al, 2012, p.
104).
A fim de se alcançar um relativismo metodológico (DEMO, 1985),
abrangendo-se o máximo de explicações plausíveis e, com isso, aprofundar e
detalhar ao máximo o fenômeno sob análise, pela investigação e descrição do
mesmo, será adotada uma questão norteadora, que orientará o trabalho.
Questão Norteadora: Como o Exército Brasileiro está processando a
implantação dos GCALC, criados no contexto da Racionalização Administrativa da
Força para expandir e ampliar o alcance das Bases Administrativas de Guarnição
nas aquisições centralizadas de bens e serviços comuns?
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O presente estudo estará limitado às formas de melhoria de processos de
aquisições de bens e serviços comuns no âmbito do Exército Brasileiro,
contratações mais comuns à maioria das OM da Força, particularmente no que se
refere às compras centralizadas. Dessa forma, o estudo abordará o recorte temporal
compreendido entre a criação da Lei 8.666, em 1993, e os dias atuais.
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Segundo o instituto de pesquisas Datafolha, o Exército Brasileiro é a
instituição pública de maior credibilidade do país (DATAFOLHA, 2018). Muito dessa
percepção é fruto da preparação intelectual e dos valores de seus quadros, instados
a uma disciplina consciente e intelectual que transcende as relações interpessoais e
se reflete na busca diuturna da obtenção de embasamento jurídico para todos os
seus processos.
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Nessa senda, os procedimentos licitatórios das OM que possuem autonomia
administrativa são realizados de acordo com o previsto em vasta gama de legislação
que

perpassa

a

atividade,

exigindo

alto

grau

de

profissionalismo

e

autoaperfeiçoamento constante. Somam-se a esses fatores a excelência do controle
interno da Força, que auxilia os Ordenadores de Despesas e os agentes da
administração na confecção de seus processos.
Os GCALC são, dessa forma, relevante instrumento de apoio a esses atores,
cujo trabalho reflete em todos os campos das diversas OM do país, e, assim,
justificam o seu estudo neste trabalho.
1.6 METODOLOGIA
Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho que se pretende
percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos
necessários para alcançar os objetivos (geral e específicos) apresentados. Desta
forma, pautando-se em uma sequência lógica, o mesmo será estruturado da
seguinte maneira: 1) Tipo de pesquisa; 2) Universo e amostra; 3) Coleta de dados;
4) Tratamento dos dados; e 5) Limitações do método.
1.6.1 Tipo de pesquisa
Com base nos conceitos teóricos apresentados no Manual de Elaboração de
Projetos de Pesquisa da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME),
a metodologia que será empregada na confecção do trabalho científico será
conforme o descrito a seguir.
Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), essa pesquisa será qualitativa,
explicativa, bibliográfica e documental. Qualitativa, pois estará privilegiando análises
de documentos, relatos e entrevistas para entender os benefícios por meio da
atuação de militares de uma forma mais profunda. Explicativa porque o autor
buscará tornar o assunto o menos complexo possível. Bibliográfica porque terá sua
fundamentação teórico-metodológica na investigação dos assuntos abordados e na
criação do conhecimento disponíveis em livros, manuais, artigos e redes eletrônicas
de acesso livre ao público em geral. Documental porque se utilizará de documentos
de trabalhos, relatórios, ofícios e memorandos não disponíveis para consultas
públicas.
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1.6.2 Universo e amostra
O universo do presente estudo são as principais legislações relacionados à
implantação dos GCALC. Como principais amostras serão utilizados grupos de
trabalho Brasília e de Manaus-AM, em fase de implantação mais avançada.
1.6.3 Coleta de dados
Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (Exército) (2012), a
coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso dar-se-á por meio da
coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível,
tais como legislação em vigor, livros, manuais, revistas especializadas, jornais,
artigos, internet, monografias, teses e dissertações, sempre buscando os dados
pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, serão levantadas as fundamentações
teóricas para a comprovação ou não da hipótese levantada.
Visualiza-se, ainda, pesquisa de campo baseada, inclusive, na experiência do
autor, para contextualizar os resultados apresentados.
1.6.4 Tratamento dos dados
Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (BRASIL, 2012), o
método de tratamento de dados que será utilizado no presente estudo será a análise
de conteúdo, no qual serão realizados estudos de textos para se obter a
fundamentação teórica para se confirmar ou não a hipótese apresentada.
1.6.5 Limitações do método
O método escolhido possui limitações, pois, por se tratar de uma pesquisa
bibliográfica, limitar-se-á às consultas realizadas pelo autor, que buscará a maior
variação possível. É de extrema importância a seleção das fontes a serem utilizadas
no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva seja tendenciosa. Enfim, a
metodologia utilizada buscará evidenciar, de forma objetiva e clara, os seus tipos,
universo e amostra, tratamento de dados e as limitações dos métodos elencados.
Com isso, acredita-se que o método escolhido será acertado e possibilitará alcançar
com sucesso o objetivo final desta pesquisa.
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2

AQUISIÇÕES PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Administração Pública é a forma como o Estado se organiza para a
consecução de seus objetivos no que se refere tanto ao seu funcionamento e
manutenção quanto à execução das estratégias formuladas para fazer frente às
suas políticas.
De acordo com Santos (2010), toda concepção moderna de organização e
funcionamento dos serviços públicos é construída sobre o conceito de Estado, razão
pela qual o estudo da Administração Pública deve partir desse conceito.
Já Meireles (1987) afiança que a Administração, numa visão global, é todo o
aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à
satisfação das necessidades coletivas.
Para Di Pietro (1997), o conceito de Administração Pública divide-se em dois
sentidos:
Em sentido objetivo, a Administração Pública pode ser definida como a
atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico
de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em
sentido subjetivo, pode-se definir Administração Pública como o conjunto
de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da
função administrativa do Estado.

Finalmente, Santos (2010) assegura que a Administração Pública tem por
finalidade precípua o atingimento dos objetivos do Estado, não sendo admitidas
ações que fujam ao interesse comum:
A Administração Pública tem por escopo o fim público, não cabendo a
prática de qualquer ato que não tenha este objetivo como fundamento. A
atividade administrativa deve sempre ser voltada para o interesse geral e
comum e a ele estar vinculada. Porém, administrar e gerir os serviços
públicos significa em não apenas prestar serviços, mas também planejar,
organizar, dirigir, controlar, governar e exercer a vontade coletiva.

A estrutura da Administração Pública realiza as aquisições no âmbito do
Governo Federal e se vale, para isso, do instrumento da Licitação, criado para
normatizar o procedimento e para torna-lo justo e impessoal, de acordo com os seus
princípios constitucionais.
2.2 LICITAÇÕES
As aquisições públicas são realizadas no Brasil através de Licitações. Esse
procedimento teve sua origem na Idade Média, nos Estados Medievais da Europa,
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onde se usava um sistema denominado ‘Vela e Prego’, que consistia em apregoarse a obra desejada e, enquanto queimava uma vela, os construtores interessados
realizavam as ofertas. Quando se apagava a chama, adjudicava-se a obra para o
fornecedor que tivesse oferecido o melhor preço para o Estado (MADRUGA et al
Apud TRURAN, 2010).
Santos (2010) esclarece que, no Brasil, o processo licitatório sofreu várias
transformações, tendo início com o Decreto nº 2.926/1862, que regulamentava as
arrematações dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas, que fora complementado com outras diversas Leis, se estruturando
dentro do âmbito federal com o Decreto nº 4.536/1922 (Código de Contabilidade da
União), tendo sua sistematização com o Decreto-Lei nº 200/1967 que estabeleceu a
reforma administrativa no âmbito federal, sendo estendida à administração.
Madruga et al (2010) afirma que esse diploma foi estendido com a edição da
Lei nº 5.456, de 20 de junho de 1968, às Administrações dos Estados e Municípios.
E, ainda, que o Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, atualizado em
1987, pelos Decretos-lei 2.348 e 2.360, instituiu, pela primeira vez, o Estatuto
Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e
especiais relacionadas à matéria.
Dayrell (1973) observa que o termo licitação, que já fora empregado em
diversos textos legais, foi introduzido, pela primeira vez, em nosso direito
administrativo pela Lei n° 4.401 de 10 de setembro de 1964, no sentido de gênero
abrangente de variadas espécies ou modalidades, dentre as quais a concorrência. E
que a palavra licitação provém do latim ‘licitatione’, ou seja, arrematar em leilão.
Segundo Sayagues Laso (1978),
[...] licitação pode ser definida como um procedimento relativo ao modo de
celebrar determinados contratos, cuja finalidade é a determinação da
pessoa que ofereça à Administração condições mais vantajosas, após um
convite a eventuais interessados para que formulem propostas, as quais
serão submetidas a uma seleção.

Na mesma linha de raciocínio, Bandeira de Mello (1999) define licitação
como:
[...] o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental,
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços,
outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de
bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca
interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se
revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente
estabelecidos e divulgados.
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Charles (2015) coaduna com esses entendimentos ao asseverar que licitação
é:
[...] o procedimento prévio de seleção por meio do qual a Administração,
mediante critérios previamente estabelecidos, isonômicos, abertos ao
público e fomentadores da competitividade, busca escolher a melhor
alternativa para a celebração de um contrato.

Para o autor, a licitação, sendo um ato prévio à realização do contrato, tem
como intuito permitir que se ofereçam propostas e que seja escolhida a mais
interessante e vantajosa ao interesse público.
Já Madruga et al (2010) observa o status de princípio constitucional recebido
pelo instituto da licitação na Carta Magna de 1988:
[...] a partir da Constituição de 1988, a licitação recebeu status de princípio
constitucional, de observância obrigatória pela Administração Pública direta
e indireta de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

O mesmo autor afirma, ainda, o seguinte:
[...] o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 (alterada pelas Leis 8.883/94, 9.648/98 e
9.854/99), em vigor atualmente, que disciplina as licitações e contratos da
Administração Pública.

Finalizando o histórico e as definições acerca das Licitações Públicas no país,
Pereira Júnior (1993) salienta que:
A lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08
de junho de 1994, que estatui as normas gerais sobre licitações e contratos
completa o ciclo, disciplinando o instituto e os contratos públicos em 125
artigos, a partir das diretrizes traçadas pela Constituição e de molde a exigir
sua prática na administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios (art. 37, caput). Ressalvadas as hipóteses previstas na lei,
nenhum órgão ou entidade da administração pública brasileira, pode, hoje,
contratar compra, obra, serviço, alienação ou locação sem prévia licitação,
sob pena de violar os princípios fundamentais da igualdade, da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

Atualmente, é importante ressaltar, percebe-se a implantação de uma série de
iniciativas no sentido de aprimorar os processos relacionados à gestão de compras,
incorporando metodologias e modernas ferramentas com a finalidade específica e
dirigida ao novo estilo de gestão das ações do governo, centrado na melhoria da
qualidade do gasto público, na ampliação das capacidades de gerenciamento e de
coordenação e na busca de resultados. A utilização do comércio eletrônico, a
contratação através do registro de preços e a incorporação do pregão como
modalidade de licitação são exemplos da preocupação com a otimização dos
processos (MADRUGA et al, 2010).
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Os procedimentos licitatórios são regidos por uma série de princípios que, de
certa forma, conduzem os trabalhos das equipes responsáveis, limitando a liberdade
de ação desses agentes e garantindo o máximo de objetividade e atuação conforme
o estritamente previsto nos ditames legais. Tudo de acordo com a Lei nº 8.666
(1993):
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assinala-se, ainda, que as Licitações Públicas possuem, de acordo com
previsão contida no artigo 22 da Lei nº 8.666 (1993), cinco modalidades, além da
modalidade de pregão, instituída pela Lei n° 10.520 (2002):
Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - Leilão.
[...]
§ 8° É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a
combinação das referidas neste artigo.

Essas

modalidades

têm

características

próprias,

destinando-se

a

determinados tipos de contratação. A licitação é o gênero, do qual as modalidades
são as espécies. A diferença básica entre as modalidades de licitação corresponde
ao valor ou complexidade do objeto licitado (MADRUGA et al, 2010).
O Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela
unidade administrativa. Podem também participar aqueles que, mesmo não sendo
convidados,

estiverem

cadastrados

na

correspondente

especialidade

e

manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das
propostas (JUSTEN FILHO, 2002).
Já Tomada de Preços se define como a modalidade realizada entre
interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
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A Concorrência é a modalidade entre quaisquer interessados, cadastrados ou
não, que, na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de um objeto.
No que se refere aos valores limites de cada uma das modalidades
mencionadas, o Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018 atualizou os mesmos para
os seguintes patamares:
Figura 1: Novos limites para as modalidades de Licitações.

Fonte: Ministério da Economia (2019).

Salienta-se, ainda, que contratações por meio de dispensa de licitação
também foram atualizadas. Nesse caso, os valores máximos são de R$ 33 mil para
obras e serviços de engenharia e R$ 17,6 mil para as demais licitações. Os limites
correspondem a 10% do previsto na modalidade convite, conforme estabelece a Lei
de Licitações, no artigo 24 (BRASIL, 2018).
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio
ou remuneração aos vencedores, segundo critérios constantes de edital publicado
na imprensa oficial. É comumente utilizado na seleção de projetos, onde se busca a
melhor técnica, e não o menor preço.
Já o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienação de bens imóveis cuja
aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento
(MEIRELLES, 2002).
Com relação ao Pregão, essa modalidade pode ser adotada para os mesmos
tipos de compras e contratações realizadas por meio das modalidades concorrência,
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tomada de preços e convite, tendo sido estabelecido pela Medida Provisória nº
2.026, de 4 de maio de 2000. Em momento posterior, o estatuto foi convertido na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. O seu formato eletrônico, para a
aquisição de bens e serviços comuns, foi regulamentado pelo Decreto 5.450, de
31 de maio de 2005, revogado pelo Decreto 10.024, de 20 de setembro do corrente
ano.
Sobre o Pregão Eletrônico, Madruga et al (2010) sugere o seguinte:
O Pregão do tipo eletrônico caracteriza-se por ser sessão pública que se
efetiva por meio de recursos de tecnologia da informação (internet), onde há
interação entre agentes públicos responsáveis pela realização da licitação
(Pregoeiro e Equipe de Apoio) e os licitantes/fornecedores, proporcionado
uma maior transparência e publicidade ao rito do certame, tendo em vista
que qualquer pessoa interessada pode acompanhar o desenvolvimento da
sessão pública e ter acesso a todos os atos e procedimentos praticados
desde a abertura até o encerramento dos trabalhos pertinentes aos
procedimentos licitatórios.

Pode-se dizer que o Pregão é uma modalidade de licitação que busca
aumentar a competitividade, transparência e a velocidade nas contratações públicas
através da desburocratização dos procedimentos, devido ao estabelecimento de
uma sequência diferenciada das demais modalidades licitatórias, para as etapas do
certame (BITTENCOURT, 2005).
De acordo com Charles (2015), essa modalidade se caracteriza por dispor de
elementos diferenciados em relação àqueles originalmente previstos na Lei nº
8.666/93. Do ponto de vista do autor, há uma evidente acentuação na busca pelo
menor preço, a qual contamina o espírito do pregão, cujo procedimento se diferencia
em estrutura, permitindo tramitação mais simplificada e célere.
2.3 AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
Em virtude de o presente trabalho abarcar em seu escopo aquisições e
contratações centralizadas na modalidade pregão, em seu formato eletrônico, faz-se
necessário ressaltar que apenas é possível a sua consecução para bens e serviços
comuns.
De acordo com o § 2º do artigo 3º do Decreto nº 3.555/00, consideram-se
bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado. Trata-se, portanto, de bens e serviços geralmente oferecidos por diversos
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fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de
compra com base no menor preço (MADRUGA et al, 2010).
Nos termos dispostos pelo Decreto nº 5.450/2005, em seu artigo 2º, os bens e
serviços comuns seriam “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
do mercado” (CHARLES, 2015).
O mesmo autor, no entanto, sugere que, embora o regulamento federal do
pregão eletrônico tenha apresentado lista indicativa dos bens e serviços comuns,
tem-se entendido pela não taxatividade de tal elenco, o que permite discussões
sobre a natureza de determinada contratação.
E prossegue com as deliberações:
Os bens e serviços comuns devem conter especificações passíveis de
aferição objetiva e de inequívoca compreensão pela leitura da descrição
editalícia, de forma que não se apresentem maiores dificuldades técnicas
para seleção (CHARLES, 2015).

Justen Filho (2005) corrobora com o entendimento:
Para concluir, numa tentativa de definição, poderia dizer-se que bem ou
serviço comum é aquele que se apresenta sob identidade e características
padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num
mercado próprio.

Assevera, ainda, que bem ou serviço comum é aquele que se encontra
disponível a qualquer tempo num mercado próprio e cujas características
padronizadas são aptas a satisfazer as necessidades da Administração Pública
(JUSTEN FILHO, 2009).
Sobre as características desse tipo de material ou serviço, Oliveira (2015)
opina:
O conceito (indeterminado) de “bem ou serviço comum” possui as seguintes
características básicas: disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado
facilmente no mercado), padronização (predeterminação, de modo objetivo
e uniforme, da qualidade e dos atributos essenciais do bem ou do serviço) e
casuísmo moderado (a qualidade “comum” deve ser verificada em cada
caso concreto e não em termos abstratos).

Charles (2015), contudo, acautela sobre a desnecessidade de que o bem
comum esteja “pronto” no mercado, pois é possível também que o pregão seja
utilizado para bens confeccionados por encomenda.
Nessa senda, adverte, ainda, o seguinte:
O importante é que o produto possa ser objetivamente caracterizado em
sua espécie, desempenho e qualidade, através de especificações usuais do
mercado, de forma a tornar desnecessária a avaliação técnica do bem ou
serviço, para verificação de seu atendimento ao interesse administrativo
(CHARLES, 2015).
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Já a respeito da responsabilidade para a declaração que o objeto ou o serviço
é de natureza comum, a Orientação Normativa nº 54, de 25 de abril de 2014, da
Advocacia-Geral da União (AGU), não deixa margem para dúvidas:
Compete ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto
licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade
pregão e definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia,
sendo atribuição do órgão jurídico analisar o devido enquadramento da
modalidade licitatória aplicável.

Cabe, ainda, ressaltar que a definição de bens e serviços comuns outrora
demarcada na legislação federal (BRASIL, 2000) foi corroborada no mais recente
normativo que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, em seu formato
eletrônico, nos seguintes termos: bens cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado (BRASIL, 2019).
Pacificado o entendimento, é oportuno mencionar que a principal forma de
contratação para esse tipo de material e serviço (comuns) é o Pregão. Nas palavras
de Oliveira (2015), esse instrumento é a modalidade de licitação prevista na Lei
10.520/2002 para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do
valor estimado do futuro contrato.
O mesmo autor delibera, porém, sobre a não obrigatoriedade do pregão para
o tipo de aquisição ora estudado ao afirmar que o artigo 1º da Lei 10.520/2002
estabelece que essa modalidade “poderá” ser adotada nesses casos e que a opção
por sua adoção se trata de atuação discricionária do administrador (OLIVEIRA,
2015).
Charles (2015) acrescenta, contudo, que a possibilidade do uso da
modalidade pregão deve ser entendida de forma mais restritiva:
[...] conforme defendido por expressiva parte da doutrina, tendo em vista os
melhores resultados conseguidos com a utilização do pregão, a opção por
outra modalidade, para contratações que se enquadrem como bens e
serviços comuns, deve ser devidamente justificada para que os órgãos de
controle possam aferir a existência ou não de manifesto prejuízo ao
interesse público e ao erário, por eventual escolha equivocada do gestor.

O autor adverte, ainda, que o Tribunal de Contas da União (TCU) já, inclusive,
recomendou a utilização da modalidade pregão nas situações possíveis (bens e
serviços comuns), tendo em vista ser uma “modalidade bem mais ágil e menos
burocrática de licitação” (CHARLES, 2015).
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O citado Decreto 10.024/2019, porém, retirou, no § 3º do seu Art. 1º, a
discricionariedade dos Ordenadores de Despesas no que se refere à utilização da
modalidade, tornando-a obrigatória para os tipos de aquisições ora analisadas:
Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes
federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de
transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa
eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de
transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos
do repasse.

Do exposto, pode-se inferir que bens e serviços comuns devem,
prioritariamente, ser contratados através da modalidade pregão. No Exército
Brasileiro, as referidas aquisições são realizadas conforme os ditames legais pelas
Organizações Militares detentoras de autonomia administrativa em trabalhos que
envolvem praticamente todos os setores desses aquartelamentos, sob coordenação
dos especialistas das Seções de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC).
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3 AQUISIÇÕES NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
No que se refere ao Exército Brasileiro, as aquisições são amparadas por
uma série de normativos que submetem a Força aos diplomas federais e que estão
inseridas no contexto da Administração Militar.
A Administração, conforme previsto no Regulamento de Administração do
Exército (RAE), constitui-se na prática de atos necessários à gestão dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponíveis, visando a alcançar os objetivos préestabelecidos pela organização (BRASIL, 1990).
Já a Administração Militar, de acordo com o Glossário de Termos e
Expressões para Uso no Exército, é o Conjunto de atividades administrativas
relacionadas com o poder militar visando ao planejamento, à organização, à
coordenação e ao controle de pessoal, recursos e instalações, tudo com a finalidade
de proporcionar condições para a aplicação da força militar (BRASIL, 2009).
Sobre a Administração do Exército, o RAE decreta que é a que, orientada
para a realização da atividade-fim do Exército, serve de instrumento para a ativação,
a direção e ao controle das Organizações Militares (BRASIL,1990).
Esse mesmo dispositivo também se manifesta sobre procedimentos
administrativos relacionados às aquisições, nos seguintes termos (BRASIL, 1990):
Os procedimentos administrativos relativos aos créditos, recursos
financeiros, aquisições, despesas, licitações, contratos e contabilidade
patrimonial (registros contábeis), são tratados no Manual da Despesa da
União e outros documentos específicos emitidos pelo Órgão Central de
Controle Interno do Ministério do Exército.

Nesse sentido, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF) é o órgão de
direção setorial do Exército Brasileiro, conforme fluxograma da figura 2 abaixo. É a
unidade orçamentária do Comando do Exército que tem como premissa básica o
compromisso da qualidade da gestão dos recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais, dos processos e dos sistemas administrativos e das auditorias de
avaliação da gestão dos recursos disponibilizados para o Comando do Exército.
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Figura 2: Fluxograma do Exército Brasileiro.

Fonte: Exército Brasileiro (2019).

Em sua estrutura, a SEF conta com a Diretoria de Contabilidade (D Cont), a
Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), o Centro de Pagamento do Exército
(CPEx) e, sob coordenação técnica, o Centro de Controle Interno do Exército
(CCIEx), órgão de Assistência Direta e Imediata do Comandante do Exército, além
de quatro Assessorias e doze Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército
(ICFEx).
Figura 3: Estrutura da SEF.

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças (2019).
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O CCIEx, por sua vez, tem por missão comprovar a legalidade, a legitimidade
e avaliar o desempenho e os resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e de pessoal, no âmbito do Exército Brasileiro e das Entidades
Vinculadas e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Toda essa estrutura tem por finalidade proporcionar à Força Terrestre todo o
amparo necessário à legalidade dos seus atos administrativos, o que se reflete na
constante e inequívoca busca por atualização e autoaperfeiçoamento de seus
militares para manterem-se conectados à elevada gama de diplomas legais que
regem a atividade administrativa, particularmente as vocacionadas às aquisições.
O Comandante do Exército, em sua Diretriz (BRASIL, 2019), expediu, no
contexto da Racionalização Administrativa da Força, a ser tratada mais adiante
neste trabalho, orientações no sentido de enfoque à gestão austera dos recursos do
EB, em estrita conformidade com a legislação vigente.
Determinou, ainda, o seguinte ao CCIEx, através de ordem expedida em sua
Diretriz de Gestão Orçamentária e Financeira (BRASIL, 2019):
Verificar, com o apoio das ICFEx, o desempenho da gestão das Unidades
do Comando do Exército e das Entidades Vinculadas, com base nos
princípios da administração pública da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.

Estabeleceu, também, a implantação de auditoria digital no âmbito do EB, de
modo que se possam utilizar ferramentas que permitam o cruzamento de dados,
buscando eficiência no emprego dos recursos públicos, o aprimoramento dos
mecanismos de controle e o auxílio no combate à corrupção (BRASIL, 2019).
Recomendou, da mesma forma, a prática cotidiana dos preceitos para os
Agentes da Administração, veiculados pela SEF em sua página da internet/intranet
(BRASIL, 2019):
I - Planejar e executar o planejado;
II - Cumprir a legislação;
III - Segregar as funções e individualizar as senhas;
IV - Contabilizar, medir, avaliar e agir;
V - Priorizar a conformidade dos registros de gestão;
VI - Cumprir as rotinas de fiscalização e controle;
VII - Manter estreita ligação com a ICFEx de vinculação e atender às
diligências;
VIII - Capacitar, orientar, motivar, valorizar o comprometimento e elogiar;
IX - Responsabilizar, permitindo a ampla defesa e o contraditório;
X - Administrar com ética, transparência e efetividade.

Assim sendo, pode-se pacificar o entendimento de que a Administração Militar
executa os seus trabalhos no mais perfeito rigor legal, de acordo com o estritamente
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previsto para a Administração Pública e, mais especificamente, para o Governo
Federal.
Rezende (2015) destaca a necessidade de o Exército se manter atento às
suas demandas e à evolução dos ditames legais a nível Federal:
Tomando por base que a administração do EB faz parte do sistema de
administração Federal, é justo concluir que a Instituição deve estabelecer
normas e procedimentos que acompanhem a evolução do sistema
administrativo governamental, que vive em constante transformação.

Neto (2016) alerta para a necessidade de os militares da Força subordinaremse, ainda, a todo o rol de literatura castrense atinente à Administração Militar:
Inserida e subordinada à Administração Pública Federal, a Administração
Militar exige mais um rol de literaturas para pesquisa e domínio pelos
militares. Assim, o militar do Exército Brasileiro encarregado de executar
atividades administrativas deve conhecer plenamente, além das leis,
normas e regulamentos que regem a sua Instituição, a legislação que trata
especificamente sobre a administração militar.

Nesse sentido, o mesmo Neto (2016) relaciona os diplomas mais importantes
relacionados aos princípios da Administração Pública Federal:
a. Lei 6.880, de 1980 – Estatuto do Militares (E-1)
Alinha-se com o trabalho em tela porque regula, dentre outros, os cargos,
funções, obrigações, deveres e a ética militar, aspectos totalmente
relacionados com os princípios da administração pública.
b. Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – RISG (R-1)
O RISG, por sua vez, prescreve tudo quanto se relaciona com a vida interna
e com os serviços gerais das unidades consideradas corpo de tropa,
estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao
exercício das funções de seus integrantes, dentre eles, aqueles que estão
diretamente ligados a esta pesquisa: comandante (agente diretor), em
particular, e dos demais agentes da administração.
c. Regulamento de Administração do Exército - RAE (R-4)
Somente pela sua denominação, já se eleva a importância do RAE para o
presente trabalho. Ele estabelece os preceitos gerais para as atividades
administrativas do Exército, apresentando conceitos, princípios, a missão e
as responsabilidades dos agentes e de seus auxiliares e, ainda, os
procedimentos administrativos em vigor na Força.
d. Portaria Nº 011-DEC, de 04 de outubro de 2005 (IR 50-13)
Este documento por finalidade regular os procedimentos na utilização do
patrimônio imobiliário da União jurisdicionado ao Comando do Exército.
Com isso, aponta a sua destinação, responsabilidade e as formas de uso de
imóvel ou benfeitoria para fim de cessão a terceiros por parte das Regiões
Militares, por intermédio dos comandantes de OM.
e. Portaria Nº 011-SEF, de 28 de julho de 2011
Tem por finalidade estabelecer os procedimentos para a administração das
receitas geradas pelas Unidades Gestoras (UG) do Exército, padronizando
os tipos de geração de receitas auferidas diretamente pelas UG, bem como
as suas utilizações e destinações, adequando os tipos de atividades
geradoras de receitas à legislação em vigor e propiciando recursos para as
próprias UG e para o Fundo do Exército (FEx).

30

f. Portaria Nº 147-DGP, de 23 de setembro de 2011 (IR 30-87)
Trata-se das Instruções Reguladoras para Cadastramento e Auditoria dos
Dados Individuais e Registros Funcionais do Pessoal Vinculado ao Exército,
que tem por finalidade regular os procedimentos para a execução do
cadastramento e da auditoria dos dados individuais e do registro funcional
de todo o pessoal vinculado ao Exército, de interesse dos órgãos do
Sistema de Pessoal do Exército (SPE), via Sistema de Cadastramento de
Pessoal do Exército (SiCaPEx).
g. Apostila (Normas e Orientações) do Ordenador de Despesas – SEF
Apesar de não ser uma lei ou regulamento, é extremamente importante
porque nela constam as orientações da SEF para o desempenho do OD.
Seu objetivo principal é proporcionar condições para que este agente da
administração esteja em condições de analisar as informações afetas a sua
área de responsabilidade, no tocante aos aspectos de gestão de custos,
financeira, analise contábil e patrimonial.

Relaciona, ainda, sistemas gerenciais afetos à atividade administrativa que os
militares do Exército envolvidos necessitam conhecer para operar (NETO, 2016):
a. Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento
Orçamentário (SIGA)
É um sistema corporativo do Exército administrado pela Diretoria de Gestão
Orçamentária da Secretaria da Economia e Finanças (DGO/SEF) para
gerenciar de forma racional os recursos da Unidade Orçamentária Fundo do
Exército. Ele está dividido em módulos, sendo que alguns ainda não estão
disponíveis.
b. Sistema de Materiais do Exército (SIMATEX)
Sistema informatizado feito para padronizar procedimentos das diversas
unidades nas atividades de controle de material, permitindo o controle
automatizado e o gerenciamento de todo o material, tornando confiáveis as
informações para a tomada de decisões. Ele é divido em três subsistemas,
um de Catalogação do Exército (SICATEx), outro de Controle Físico
(SISCOFIS) e o e Dotação de Material (SISDOT).
c. Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES) - Sistema
de Pagamento de Pessoal (SIPPES)
No que tange ao pagamento do efetivo do Exército Brasileiro, a Força
Terrestre está migrando do atual SIAPPES, que utiliza linguagem
computacional antiga e limitada, para o SIPPES, que utiliza a plataforma
web, sem necessidade de instalar nenhum software em máquina local. O
SIAPPES possui os subsistemas de Pagamento de Militar da Ativa do
Efetivo Permanente, de Pagamento de Militares do Efetivo Variável, de
Pagamento da Compensação Pecuniária, de Pagamento de Militar na
Inatividade; e de Pagamento de Pensionista Militar. Já o SIPPES
condensará todos os subsistemas num só de forma mais simples e fácil.
d. Sistema Gerencial de Custos do Exército Brasileiro (SISCUSTOS)
Esse é outro sistema corporativo que objetiva o aperfeiçoamento gerencial
das organizações, exigência do atual cenário, onde os recursos financeiros
são cada vez mais escassos. Visa a identificar os recursos consumidos na
execução das diversas atividades da caserna, sejam elas meio ou fim. Ele
tem como fonte de dados informações extraídas do SIAFI, do SISCOFIS, do
SIAPPES, dentre outros.
e. Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária (SIPEO)
Executar procedimentos para elaboração e execução referente
Movimentação de Pessoal.

à
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f. Sistema Gerencial de Acompanhamento e Controle de Patrimônio
(SISPATR)
Ferramenta para gerenciar o controle dos bens patrimoniais. Por ele, são
emitidos Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e de Movimentação
de Bens Móveis, sendo possível comparar os saldos contábeis disponíveis
no SIAFI e no SISCOFIS.
g. Sistema de Consignações (SISCONSIG)
Sistema informatizado feito para gerenciar, em tempo real, as consignações
em folha de pagamento dos descontos autorizados dos militares e
pensionistas vinculados ao Comando do Exército, efetuadas pelas
Entidades Consignatárias (EC) credenciadas pelo Centro de Pagamento do
Exército (CPEx). Tal sistema trabalha com Certificação Digital, medida
preventiva de segurança.
h. Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx)
É utilizado por todas as OM do Exército, assim como por órgãos fora da
Força, como porta de entrada na Base de dados Corporativa de Pessoal
(BDCP) para os novos integrantes da Instituição, ou pessoas que venham a
receber direitos remuneratórios (pensionistas), e para o cadastramento dos
diferentes registros funcionais, entre eles os relativos à concessão de
medalhas, a cursos e estágios militares dentro do Exército, a proficiência
linguística, e ao TAF e TAT, ações que passarão a ser realizadas pela
própria OM ou pelo Estabelecimento de Ensino responsável.

Com relação às aquisições, o Exército também as executa através de
licitações, assim como ocorre em todo o Governo Federal, de acordo com a mesma
lógica de atendimento aos ditames do regramento legal previsto para a
Administração Pública.
Cabe ressaltar que, ainda no que se refere à utilização dos recursos públicos
provisionados à Força, o Comandante do Exército também expediu ordens de
auditoria ao CCIEx, nos seguintes termos (BRASIL, 2019):
Verificar, no âmbito da Força e com o apoio das ICFEx, o emprego dos
recursos dentro da finalidade prevista nas dotações orçamentárias e das
normas em vigor, orientando, com oportunidade, a correção de
inconsistências, quando for o caso.

Em se tratando de créditos, Pedro (2012) destaca que os mesmos, e
particularmente os de custeio e os de capital, são provisionados de fontes diversas
no âmbito da Força:
Dentre outros recursos, os destinados as Outras Despesas de Custeio e de
Capital são divididos pelos Órgãos de Direção Setorial do Exército Brasileiro
como o Departamento Geral do Pessoal (DGP), Departamento de
Engenharia e Construção (DEC), Departamento de Ciência e Tecnologia
(DCT), Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx), Comando
de Operações Terrestres (COTer), Secretaria de Economia e Finanças
(SEF), Comando Logístico (CoLog) e provisionados posteriormente às
diversas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro.

Na estrutura funcional da Administração Militar, as Unidades Administrativas
insurgem como elementos básicos e orgânicos. Neto (2016) ressalta, inclusive, o
grau de autonomia dessas estruturas:
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A Unidade Administrativa é a OM estruturada para o exercício de
administração própria, possuindo competência para gerir bens da União e
de terceiros e à qual foi concedida autonomia ou semi-autonomia
administrativa.
A UA autônoma é a que dispõe de organização e meios para exercer plena
administração própria e tem competência para praticar todos os atos e fatos
administrativos decorrentes da gestão de bens da União e de terceiros, bem
como estudar, encaminhar, dar parecer e julgar direitos.
A UA semi-autônoma, por sua vez, é a que fica vinculada a uma UA
autônoma para fins administrativos específicos, tendo, porém, competência
para exercer, de forma autônoma, determinadas atividades administrativas.

Compondo as UA, os Agentes da Administração são os militares que
possuem missões e, consequentemente, as responsabilidades para administrá-la e
geri-la. O Art 21 do RAE (BRASIL, 1990) define o rol dos agentes da administração
da UA:
a. Agente Diretor;
b. Agentes Executores Diretos:
1) Fiscal Administrativo;
2) Encarregado do Setor de Pessoal;
3) Encarregado do Setor de Contabilidade (Contador);
4) Encarregado do Setor de Finanças (Tesoureiro);
5) Encarregado do Setor de Material Almoxarifado;
6) Encarregado do Setor de Aprovisionamento (Aprovisionador).
c. Agentes Executores Indiretos:
1) Comandante de Subunidade;
2) Chefe de Serviços;
3) Oficiais em Geral;
4) Oficial de Dia;
5) Subtenente;
6) Encarregados de Depósitos, de Oficinas ou de Material;
7) Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para
exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em vigor.

A estrutura administrativa das Organizações Militares da Força é, assim,
liderada pelo Agente Diretor, que, segundo Pedro (2012), é a autoridade que
norteará a destinação e a execução daqueles recursos:
O RAE, no artigo 23 § 1º e 2º, cita que no exercício da direção integral das
atividades administrativas da Unidade Administrativa, a autoridade
denomina-se Agente Diretor. Esta autoridade se intitulará Ordenador de
Despesas, quando na função específica da direção exclusiva das atividades
da administração. No Art. 25, prescreve que o agente diretor é o principal
responsável pela administração da unidade e deve tomar providências de
caráter administrativo, necessárias ao desempenho das atividades meio e
fim da unidade, de acordo com a legislação em vigor.

Já o mencionado Ordenador de Despesas é, segundo Neto (2016) a
autoridade máxima das UA para fins de execução financeira de seus recursos:
O OD é a autoridade administrativa com competência e atribuição para
ordenar a execução de despesas orçamentárias, envolvendo a emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos
públicos, com a obrigação de prestar contas desses atos, mediante
processo de tomada de contas, com julgamento perante o Tribunal de
Contas.
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Pedro (2012) também enfatiza a importância desse agente administrativo em
todas as etapas de execução das despesas:
Ao receberem estes recursos, os Ordenadores de Despesas se deparam
com algumas questões como: o que adquirir com os recursos recebidos;
como selecionar o pessoal para compor as equipes envolvidas no processo
da aquisição; qual o prazo para utilizar os recursos de modo a não
prejudicar os projetos ou as atividades destinadas para tal fim; por que é
necessária a aquisição de determinado bem em detrimento de outros; como
serão selecionados os fornecedores da UG; de que forma elaborar o
processo de aquisição dos bens ou serviços na forma da lei; qual é o custo
benefício do bem ou serviço adquirido.

Neto (2016) assinala, ainda, a importância de outros Agentes como o Chefe
da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) e o Encarregado dos
Registros de Gestão como elementos agregados à estrutura preconizada pelo RAE
para adequação da estrutura castrense à Administração Pública Federal:
É indispensável citar que foram agregados outros elementos para se
adequar à Administração Pública Federal, dentre os quais se destaca o
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), seção esta
criada pela necessidade de separação desta atividade de compras do
almoxarifado. Ainda, mais um elemento encontra-se ligado à administração
militar, mesmo não sendo agente: o responsável pela conformidade do
registro de gestão, que, basicamente, atua como auditor dos processos
administrativos da OM.

Nessa senda, é importante salientar que, no país, as contratações públicas
obedecem aos ritos dos estágios da despesa. A Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964) criou o
empenho, a liquidação e o pagamento como procedimentos obrigatórios e
necessariamente sucessivos a serem adotados no trâmite das contratações da
Administração Pública, a saber:
Art. 58 – O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou
não de implemento de condição.
Art. 63 – A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos.
Art. 64 – A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga.

Sobre o empenho, Pedro (2012) ensina que o mesmo deverá estar de acordo
com a finalidade do crédito recebido e o valor. E, também, que é obrigatório, não
sendo permitida a realização de despesa sem o respectivo empenho.
Já a liquidação, a ser realizada pela administração após a realização do
serviço contratado ou a entrega do material adquirido, se traduz como a certificação
de que o fornecedor honrou seus compromissos conforme acordado na Nota de
Empenho da despesa.
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No que se refere ao pagamento, Pedro (2012) afiança que esse é o estágio
que consiste na entrega de recursos equivalentes à dívida líquida, ao credor,
mediante ordem bancária. E que a emissão de ordem bancária será precedida de
autorização do OD da UG.
Para fazer frente a esses desafios e realizar as suas compras com
efetividade, o EB utiliza estrutura não prevista no RAE, conforme mencionado,
embora consagrada em praticamente todas as Organizações Militares possuidoras
de autonomia administrativa, a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC).
A SALC surgiu justamente com a necessidade de adaptar a Administração
Militar à obrigatoriedade de realizar as aquisições públicas através de licitações,
contando com disposição que, de acordo com a 2ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (2019), deve abarcar todas as suas etapas.
Figura 4: Proposta de estrutura funcional da SALC.

Fonte: 2ª ICFEx (2019).

Ainda de acordo com essa Inspetoria (2019), são finalidades da referida
Seção:
I – Manter a continuidade do fluxo de suprimentos, adquirir insumos
atendendo aos interesses da OM em termos de preços, quantidade e
qualidade através da aquisição de material;
II – Contratar os serviços necessários à administração da OM;
III – Realizar os processos licitatórios para aquisição de material e serviços;
IV – Realizar e manter atualizados os contratos firmados entre os
cessionários e os permissionários, caso haja, e o comando da OM; e
V – Realizar os pregões eletrônicos.

Sobre o processamento interno das compras, alerta, ainda, o que se segue
(BRASIL, 2019):
Para a SALC manter um fluxo sistêmico de suas atividades, cada chefe de
departamento / seção deve ter o compromisso de planejar suas
necessidades de materiais e insumos, mantendo informado o setor de
aquisições, visando a não prejudicar o bom andamento da OM como um
todo.
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O Mapa Funcional a seguir demonstra como a Força visualiza o trâmite
interno de aquisições em suas Organizações Militares. Percebe-se que o instituto da
SALC, ausente no RAE, não está contemplado nesse contexto, apesar de perpassar
toda a atividade.

2ª ICFEx

FiguraROTINAS
5: Mapa funcional
de aquisições.
DA SALC

Fonte: 2ª ICFEx (2019).

Ocorre que há guarnições do Brasil contempladas com razoável número de
OM do EB possuidoras de autonomia administrativa, casos de Brasília-DF, São
Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ, o que, do ponto de vista da administração, pode
gerar certas distorções no conceito e na finalidade do instituto da licitação.
Isso porque UG diversas podem adquirir o mesmo material do mesmo
fornecedor, mas com preços sensivelmente diferentes, mesmo localizando-se “do
outro lado do muro”, como ocorre, por exemplo, com o 3º Esquadrão de Cavalaria e
o 32º Grupo de Artilharia de Campanha, em Brasília, aquartelamentos vizinhos e que
realizam suas aquisições de forma isolada.
As compras efetivadas de forma estanque por OM distintas atentam, de certa
forma, aos princípios da economicidade e da eficiência pública, em virtude da
possibilidade de sobrepreço em itens que poderiam ser adquiridos por valores
menores. Nesse sentido, fatores como economia por escala e número de
concorrentes

nos

proclames

licitatórios

afetam

decisivamente

os

valores

homologados.
Em face do exposto, a instituição das compras centralizadas é advento
necessário e, de algum modo, impositivo ao aumento da efetividade nas aquisições
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realizadas pela Administração Militar, tudo no escopo da Racionalização proposta
pelo Comandante do Exército. Essa centralização é levada à efeito, na Força, pelas
Bases Administrativas e pelos GCALC, de constituição recente e em plena
implantação.
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4 AQUISIÇÕES CENTRALIZADAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO
A finalidade das compras centralizadas que aqui abordadas é o Registro dos
Preços do material e dos serviços comuns licitados através de Pregões Eletrônicos.
Esses valores serão mantidos pelo período em que a Ata de Registro de Preços
estiver válida (até doze meses), podendo as Organizações Militares Gerenciadoras e
Participantes utilizar a mesma para as suas respectivas contratações.
A 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (BRASIL, 2017)
define Ata de Registro de Preços (ARP) como o documento vinculativo, obrigacional,
com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os
preços, fornecedores, unidades gestoras (UG) e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.
Aquela Inspetoria conceitua Unidade Gestora Gerenciadora (UGG) como
sendo a “unidade responsável pela condução do conjunto de procedimentos para
registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente”
(BRASIL, 2017).
A Unidade Gestora Participante (UGP) é entendida como unidade que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a ARP (BRASIL, 2017).
Do exposto, pode-se inferir que as aquisições centralizadas no âmbito da
Força se inserem no contexto da diretriz de Racionalização Administrativa em vigor
na instituição, de forma que as Bases Administrativas, principalmente, e os GCALC,
em momento posterior, foram desenvolvidos para a execução desse plano.
4.1 A DIRETRIZ DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Plano de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro foi aprovado
pela Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014, estabelecendo as
orientações necessárias para a sua elaboração, implantação e acompanhamento da
execução.
Essa

diretriz

elenca,

em

seu

corpo,

as

principais

atribuições

e

responsabilidades dos diferentes órgãos comprometidos com as ações que lhe
darão efetividade, trazendo como referências os seguintes normativos:
a. Diretriz Geral do Comandante do Exército 2011-2014;
b. Portaria nº 220-Cmt Ex, de 20 de abril 2007 - Estabelece o Sistema de
Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB);
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c. Portaria nº 1.253-Cmt Ex, de 5 de dezembro de 2013 - Aprova a
Concepção de Transformação do Exército e dá outras providências;
d. Portaria nº 1.507-Cmt Ex, de 15 de dezembro de 2014 - Aprova o Plano
Estratégico do Exército 2016-2019, integrante da Sistemática de Planejamento
Estratégico do Exército e dá outras providências;
e. Síntese do Comandante da 294ª RACE, de 11 de setembro de 2014;
f. Relatório do DGP sobre o Simpósio de Racionalização Administrativa,
de 31 de outubro de 2013;
g. Memória para Decisão nº 27-AOFIN/SEF, de 20 de junho de 2013.
De acordo com a Portaria nº 295-EME (BRASIL, 2014), a Racionalização
Administrativa é o estudo das causas e soluções dos processos administrativos,
abrangendo a responsabilidade básica de planejar e aperfeiçoar a gestão, as
estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o objetivo de realizar a
gestão do bem público sob responsabilidade do Exército com eficiência e, assim,
proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade organizacional.
A gestão e a administração é um dos cinco focos contemplados pela diretriz,
segundo a qual a mentalidade que deve nortear a aplicação da metodologia de
Racionalização Administrativa deverá ser voltada à desburocratização dos
processos com foco no usuário, utilizando-se da ferramenta da delegação, dentro
dos diversos níveis gerenciais (BRASIL, 2014).
Esses fatores culminarão com a revisão dos quadros de cargos previstos,
tudo isto, a fim de permitir que se possam classificar os efetivos de maneira
adequada, liberando os oficiais e praças de carreira das Armas, do Quadro de
Material Bélico e do Serviço de Intendência, para serem empregados na atividadefim do Exército (BRASIL, 2014).
Corroborando com o entendimento, a SEF emitiu, no corrente ano, a sua
Cartilha de Racionalização Administrativa (BRASIL, 2019), onde define a
importância, para a Força, do conceito:
A busca pela efetividade da despesa e a racionalização dos gastos públicos
deve ser uma preocupação constante dos gestores. Essa premissa toma
maior vulto em momentos de restrições orçamentárias.

A citada Diretriz (BRASIL, 2019) destaca, também, a imperiosa necessidade
da motivação e da efetividade das aquisições públicas no âmbito da Força:
Os atos e fatos administrativos são decorrentes de uma necessidade da
Organização Militar. A perfeita caracterização da necessidade e sua
justificativa são fundamentais para a garantia da efetividade dos processos.

39

O Princípio da Motivação determina que a Administração deve justificar
seus atos, apresentando as razões que a fizeram decidir sobre os fatos em
observância às suas atribuições legais.
O Comandante/Chefe/Diretor deve certificar-se de que todas as despesas
terão efetividade, isto é, a capacidade de promover os resultados
pretendidos, impactando de forma positiva na atividade-fim da OM.

No presente exercício financeiro, o Comandante da Força emitiu sua Diretriz
(BRASIL,

2019),

na

qual

determina

o

prosseguimento

do

processo

de

racionalização, de maneira a potencializar os resultados entregues à sociedade.
Isso de acordo com o juízo pretérito de que a Racionalização Administrativa
estará assentada na tríade processos, estruturas organizacionais e cargos, que deve
ser analisada dentro do contexto da administração, de forma interdependente. Neste
caso, o trabalho realizado pela equipe do Projeto de Racionalização Administrativa
da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM) deverá ser referência para, preservadas
as peculiaridades de cada guarnição, orientar a condução do Processo de
Racionalização (BRASIL, 2014).
Nesse sentido, cabe ressaltar, mais uma vez, a aprovação da diretriz para a
implantação da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria através da
Portaria nº 162-EME, de 5 de junho de 2017, que tem como fulcro o aprimoramento
da racionalização administrativa iniciada com a implantação do Programa de
Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM), de
forma a atender adequadamente às demandas das OM/OMS/EE da Guarnição e
desonerando o Cmdo 3ª DE dos encargos administrativos advindos da centralização
dos processos já executados no PRORASAM.
Esse último diploma (BRASIL, 2017) sugere que a implantação da B Adm Gu
SM proporcionará significativa economia de pessoal nas estruturas administrativas
das OM/OMS/EE localizadas nas Guarnições de Santa Maria-RS e Itaara-RS,
centralizando a execução dos processos comuns em uma única estrutura.
Afirma, ainda, que a centralização das atividades tornará possível a
redistribuição dos efetivos atualmente empregados na execução das atividades
administrativas, permitindo redirecionar o pessoal de carreira da linha militar bélica,
bem como o pessoal especializado da área de saúde e de ensino, para a execução
de suas atividades-fim, reduzindo os claros ora existentes nas OM/OMS/EE
(BRASIL, 2017).
Por fim, segundo o mesmo dispositivo (BRASIL, 2017), a centralização das
atividades administrativas implicará maior padronização dos materiais e serviços a
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serem executados, resultando sensível economia de recursos (material e pessoal) e
de tempo para a condução de cada processo.
Assim como a B Adm GU SM, quando estiver plenamente implantada, há
outras OM no Exército que têm o mesmo fim, ou seja, centralizar as atividades de
cunho estritamente administrativo em determinada guarnição. Podem ser citadas,
nesse contexto, as Bases Administrativas do Quartel-General do Exército, em
Brasília-DF, de Campo Grande-MS, e, ainda, a Base de Aviação de Taubaté,
responsável pelas aquisições centralizadas no Forte Ricardo Kirk.
Consolidando o entendimento, o Comandante do Exército, através de sua
Diretriz (BRASIL, 2019) permanece com o intento de racionalizar a administração da
Força com foco na implantação de novas Bases Administrativas, nos seguintes
termos:
Prosseguir nos estudos e na implantação das Bases Administrativas e da
Base de Administração e Apoio a fim de reduzir ainda mais o número de
Unidades Gestoras do Exército, com prioridade para os projetos e estudos
já iniciados.

4.2 AS BASES ADMINISTRATIVAS
As Bases Administrativas se inserem no contexto da Racionalização
Administrativa do Exército por se configurarem em um dos projetos-pilotos do plano,
tendo como uma de suas finalidades a centralização de processos de apoio no que
tange à administração financeira de determinado número de Organizações Militares
agrupadas por critério de proximidade geográfica. Com isso, unidades operacionais
têm melhores condições de designar seus quadros para a consecução de suas
atividades-fim.
De acordo com Rezende (2015), a implantação de B Adm no âmbito do EB foi
definida pela Portaria Nº 4-EME-Res, de 30 de janeiro de 1998, que aprovou a
Diretriz para Prosseguimento da Implantação da Base Administrativa em OM valor
U. Naquela oportunidade, os QO das U foram modificados, a fim de racionalizar e
modernizar a estrutura em vigor.
Segundo Lima (2002), as premissas básicas que nortearam a Diretriz de
Implantação das B Adm foram as seguintes:
- O Cmt da B Adm, quando proposto pelo Cmt da OM, será o Ordenador de
Despesas (OD) da Unidade. O Cmt da OM permanecerá como Agente
Diretor;
- A B Adm ficará subordinada ao Cmt OM, para os efeitos dos Art 16 e 18
do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG – R1);
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- A sua adoção acarretará a separação das atividades operacionais das
administrativas, particularmente nas atribuições do Chefe da 4ª Seção (S4)
e Fiscal Administrativo (Fisc Adm), bem como do Chefe da 1ª Seção (S1) e
do Encarregado do Setor de Pessoal, que exercerá, cumulativamente, os
encargos de Ajudante-Secretário;
- A B Adm não terá encargos operacionais e sua atribuição será prover
suporte administrativo para manutenção da vida vegetativa da Unidade,
tendo como base o Regulamento de Administração do Exército (RAE - R3).

A Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército, em sua 5ª Fase
(SIPLEx 5), que prescreve o Plano Estratégico do Exército 2016-2019, relaciona as
metas da Força no que se refere à racionalização de sua administração:
Figura 6: Objetivo Estratégico do Exército nº 10.2.2 (2016 e 2017).
OEE 10 - AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO
Estratégia

Ação Estratégica

Ano
2016

10.2.1 Racionalizar os processos.

10.2
Implantação da
Racionalização
Administrativa

10.2.2 Racionalizar as estruturas
organizacionais.

2017
a
2019

Atividades impostas
10.2.1.2 Prosseguir na implantação da gestão por processos na Alta Administração.
(5)
(1)

10.2.2.1 Estudar a implantação da B Adm Ap/1ª DE na Vila Militar/RJ.
10.2.2.2 Prosseguir na reestruturação da B Adm/Gu de Campinas/SP.
10.2.2.3 Prosseguir na Implantação da B Adm Ap/CMN em Belém/PA.
10.2.2.6 Prosseguir na implantação da B Adm/Complexo de Saúde do Rio de
Janeiro.
10.2.2.8 Reestruturar a B Adm/4ª Bda Inf L (Mth), de Juiz de Fora/MG.
2016 10.2.2.9 Prosseguir na implantação da B Adm Ap/CMA em Manaus/AM.
10.2.2.10 Estudar a implantação da B Adm/PDC no Rio de Janeiro/RJ.
10.2.2.11 Prosseguir na reestruturação da B Adm/Gu Caçapava/SP.
10.2.2.12 Prosseguir na reestruturação da B Adm Ap/Ibirapuera em São Paulo/SP.
10.2.2.13 Prosseguir na reestruturação da B Av de Taubaté/SP.
10.2.2.14 Prosseguir na reestruturação das CSM.
(5)
10.2.2.2 Concluir a reestruturação da B Adm/Gu de Campinas/SP.
10.2.2.5 Concluir a Implantação da B Adm Ap/5ª DE em Curitiba/PR.
10.2.2.11 Concluir a reestruturação da B Adm/Gu Caçapava/SP.
2017 10.2.2.13 Concluir a reestruturação da B Av de Taubaté/SP.
10.2.2.16 Estudar a implantação da B Adm/CIF do FSB.
10.2.2.17 Iniciar a implantação da B Adm Ap/3ª DE em Santa Maria/RS.
(1)
(1) Prosseguir nas atividades não concluídas.
(5) Atividade retirada do PEEx (2ª Edição) – PEEx 2020-2023.

Prg/Pjt

Rspnl/Intrs

Gestão
e
Inovação

EME
(Asse Adm)

Gestão
e
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da
Pátria
Amazônia
Protegida

Ger Prg/Pjt

EME
(Asse Adm,
1ª, e 3ª
SCh)
DGP
Ger Prg/Pjt

Fonte: Planejamento Estratégico do Exército 2016-2019.
Figura 7: Objetivo Estratégico do Exército nº 10.2.2 (2018 e 2019).
31 do Plano
do Exército 2016-2019 -3ª Edição 2017)
OEE 10 - AUMENTAR A EFETIVIDADE NA(Fl
GESTÃO
DOEstratégico
BEM PÚBLICO
Estratégia

Ação Estratégica

Ano

2018
10.2.2 Racionalizar as estruturas
organizacionais.
10.2
Implantação da
Racionalização
Administrativa

2019

2016
10.2.3 Racionalizar os cargos,
cursos e estágios.

2017
a
2019

Atividades impostas
10.2.2.4 Concluir a implantação da B Adm Ap/CMO em Campo Grande/MS.
10.2.2.7 Concluir a implantação da B Adm / QGEx em Brasília/DF.
10.2.2.8 Concluir a reestruturação da B Adm/4ª Bda Inf L (Mth), de Juiz de
Fora/MG.
10.2.2.10 Concluir a implantação da B Adm/PDC no Rio de Janeiro/RJ.
10.2.2.12 Concluir a reestruturação da B Adm/Ibirapuera em São Paulo/SP.
(1)
10.2.2.1 Concluir a implantação da B Adm Ap/1ª DE na Vila Militar/RJ
10.2.2.3 Concluir a implantação a B Adm Ap/CMN em Belém/PA.
10.2.2.6 Concluir a implantação da B Adm/Complexo de Saúde do Rio de Janeiro.
10.2.2.9 Concluir a implantação da B Adm Ap/CMA em Manaus/AM.
(1)
10.2.3.1 Prosseguir na revisão dos Quadros de Cargos Previstos.
(5)
10.2.3.3 Readequar os QCP das Regiões Militares (1ª Fase), no tocante às estruturas
de fiscalização de produtos controlados.
10.2.3.4 Readequar os QCP das GU/OM, no tocante às estruturas de fiscalização de
produtos controlados.
(1)
(1) Prosseguir nas atividades não concluídas.
(5) Atividade retirada do PEEx (2ª Edição) – PEEx 2020-2023.

Fonte: Planejamento Estratégico do Exército 2016-2019.
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Rezende (2015), salienta, ainda, o fato de que houve uma preocupação em
segregar as atribuições administrativas das operativas, destinando à B Adm tarefas
atinentes à administração colocando, ainda, o Cmt desse tipo de OM como OD.
Villarinho Júnior (2009), chama a atenção para a centralização, por parte das
B Adm, das atividades sem ligação direta com a atividade-fim das tropas apoiadas:
De acordo com a Diretriz para o Prosseguimento da Implantação de Bases
Administrativas, a estrutura adotada procurou centralizar todas as atividades
essencialmente administrativas e que não tinham uma ligação direta com a
atividade de preparo e emprego da tropa (atividade-fim). Os encargos de
OD passaram para o Cmt da B Adm, liberando o Cmt da OM para o
exercício pleno do comando e a dedicação, quase que exclusiva, às
atividades de preparo e emprego da tropa.

Rezende (2015) ressalta, também, o acréscimo de importância dessas OM,
que, em alguns casos, passaram a ter estrutura robusta de OM valor Unidade:
Inicialmente, as B Adm foram criadas para gerenciar as atividades
administrativas dentro dos batalhões, sendo que este conceito se tornou
mais amplo e, atualmente, estão sendo criadas B Adm como OM
independentes. O Comando do Exército está implantando e estruturando
essas B Adm em várias Guarnições (Gu), com o objetivo de racionalizar a
administração onde há várias UG.

Cabe, ainda, citar a seguinte reflexão do mesmo autor (REZENDE, 2015) no
que se refere à especificidade da missão das B Adm:
A implantação das B Adm visou permitir que atividades rotineiras comuns a
todas OM, sejam racionalizadas e desencadeadas por apenas uma OM,
como por exemplo, a aquisição de material de expediente e o processo de
pagamento de pessoal. Nesse contexto, as B Adm têm missões
eminentemente administrativas, não lhes sendo impostas missões de
caráter operativo.

Reforçando o conceito, Villarinho Junior (2009) afirma o seguinte:
Organizações Militares tipo Base Administrativa estão geralmente inseridas
em guarnições militares onde a atividade fim normalmente é considerada
mais importante, e a atividade de apoio (também chamada atividade meio),
na qual a Base Administrativa está inserida, é colocada em segundo plano.
No entanto, ela é a responsável por toda a gama de atividades
administrativas, financeiras, contábeis, patrimoniais e pagamento de
pessoal, o que acarreta responsabilidade civil e criminal para os OD
(JUNIOR, 2009).

Sousa (2001) acautela a motivação do Exército quando da criação das
estruturas das B Adm:
O Exército Brasileiro buscou, a partir de 1995, por ocasião da implantação
da Brigada de Infantaria Leve, implantou também, em caráter experimental,
as Bases Administrativas de Guarnição. Essas estruturas tinham como
finalidade a centralização de todas as atividades administrativas não ligadas
à atividade fim da OM, com o objetivo de atender de maneira mais eficiente
às exigências da Administração Pública Federal e possibilitar maior
dedicação do setor operacional às atividades ligadas ao adestramento da
Unidade.
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Atualmente, no contexto da Racionalização Administrativa, a Força Terrestre
continua a perseguir o objetivo de dinamizar a atividade meio com iniciativas como o
mencionado PRORASAM, de forma que há a previsão de criação e de
reestruturação de organizações tipo B Adm, conforme pode ser comprovado com a
publicação das seguintes Portarias:
- Port nº 341-EME, de 31 AGO 17 - Diretriz para o projeto de criação da Base
Administrativa da Guarnição de Fortaleza;
- Port nº 342-EME, de 31 AGO 17 - Diretriz para o projeto de criação da Base
Administrativa da Guarnição de João Pessoa;
- Port nº 064-EME, de 8 MAR 16 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro;
- Port nº 068-EME, de 16 MAR 16 - Diretriz para a reestruturação da Base
Administrativa da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha);
- Port nº 069-EME, de 16 MAR 16 - Diretriz para a reestruturação da Base
Administrativa da 11ª Brigada de Infantaria Leve;
- Port nº 067-EME, de 16 MAR 16, e Port nº 474-EME, de 16 NOV 16 Diretriz para a implantação da Base Administrativa do Curado;
- Port nº 193-EME, de 6 JUN 16 - Diretriz para reestruturação da Base de
Administração e Apoio do Ibirapuera;
- Port nº 194-EME, de 6 JUN 16 - Diretriz para reestruturação da Base
Administrativa da 12ª Brigada de Infantaria Leve;
- Port nº 159-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 160-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 161-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 163-EME, de 18 ABR 17, e Port nº 240-EME, de 9 JUN 17 - Diretriz
para a implantação da Base Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada;
- Port nº 164-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 15ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 165-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa do Comando Militar da Amazônia;
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- Port nº 166-EME, de 18 ABR 17Diretriz para a reestruturação da Base
Administrativa do Comando da 12ª Região Militar;
- Port nº 162-EME, de 5 JUN 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da Guarnição de Santa Maria;
- Port nº 167-EME, de 18 ABR 17 - Diretriz para a reestruturação da Base de
Aviação de Taubaté;
- Port nº 214-EME, de 29 MAIO 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 217-EME, de 29 MAIO 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 216-EME, de 29 MAIO 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;
- Port nº 215-EME, de 29 MAIO 17 - Diretriz para a implantação da Base
Administrativa da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.
Existem, também, na Força, OM com características semelhantes às das B
Adm, mas que, em certos fatores, distanciam-se dessas: são as B Adm Ap. Nas
palavras de Rezende (2015):
As B Adm Ap têm como missão prover o apoio administrativo, de pessoal e
material ao G Cmdo ou GU a que estiver subordinada. Assim, uma
diferença básica que se pode observar na implantação das B Adm Ap em
relação às B Adm reside no fato de que a primeira herdou os encargos
operativos das Cia C, já as B Adm não possuem esses encargos,
caracterizando-se como OM voltada exclusivamente para a atividade
administrativa.

Em que pese essa estrutura, como visto, em plena expansão, a Força
Terrestre visualizou, ainda, oportunidade de melhoria na atividade em guarnições
como a citada Brasília-DF, que, possuindo uma Base Administrativa, no QGEx, tem
um GCALC em pleno funcionamento. Grupos como esse foram instituídos em
complemento aos trabalhos daquelas OM, contribuindo para uma gestão financeira
mais eficiente dos recursos descentralizados ao Exército.
4.3 A IMPLANTAÇÃO DOS GCALC
Os Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos
são os instrumentos a serem utilizados pela Força Terrestre para a execução das
licitações centralizadas do Sistema de Registro de Preços (SRP). Sua origem
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remonta à Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que o instituiu como opção
para as aquisições de bens e de serviços comuns no âmbito das guarnições.
Segundo a SEF (BRASIL, 2014), as aquisições de bens e serviços comuns a
diversas OM deverão ser realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação
do seu respectivo comandante da guarnição.
Para o caso específico da guarnição de Brasília-DF, o mencionado diploma
(BRASIL, 2014) determina a constituição do GCALC e define o modelo de
implantação a ser adotado:
Na Guarnição de Brasília, o SRP será realizado para as UG com
instalações sediadas no Quartel-General do Exército, sob a coordenação de
um GCALC chefiado pela Base Administrativa do Quartel-General do
Exército (B Adm QGEx). As demais UG da Guarnição de Brasília
executarão o SRP, mediante a coordenação de um GCALC chefiado pelo
Cmt 11ª RM”.

Aquele mesmo normativo (BRASIL, 2014) determina, ainda, que os grupos
serão constituídos pelos Fiscais Administrativos das UGP, tendo em vista o
atingimento dos seguintes objetivos:
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.

Para dinamizar os trabalhos dos GCALC, a SEF franqueou aos seus chefes
procedimentos de controle, quando julgado pertinente, de forma que poderão
convocar os fiscais de contrato, os técnicos responsáveis pela elaboração das
requisições e/ou os editais de licitação, a fim de assessorar na elaboração e
execução do processo licitatório, por parte das UGG (BRASIL, 2014).
Ainda no intuito de viabilizar o instrumento, a mesma Portaria da SEF sugere
aos grupos a confecção de um calendário geral com os prazos para a execução dos
procedimentos licitatórios e a previsão dos períodos para a entrada em vigor das
ARP, a fim de orientar e facilitar os processos administrativos, por parte das UGG,
com oportunidade (BRASIL, 2014).
A partir da aprovação desse diploma, as mais diversas guarnições do Exército
instituíram seus GCALC, como é o caso de Brasília-DF, que nasceu junto ao citado
normativo, e de Manaus-AM, cujo órgão de controle interno expediu, no ano de
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2017, Cartilha para a Execução das Licitações Centralizadas, no Sistema de
Registro de Preços (SRP), no âmbito da 12ª ICFEx.
Esse último documento (BRASIL, 2017) tem por finalidade orientar quanto à
criação de GCALC nas Unidades Gestoras vinculadas à 12ª ICFEx, consonantes
com a Portaria nº 01 - SEF, de 27 de janeiro de 2014. Com isso, as OM da
guarnição são instadas a se agrupar para a consecução dos objetivos traçados pela
SEF para toda a Força.
Nesse contexto, o Comandante do Exército, no presente exercício, através de
sua Diretriz de Gestão Orçamentária e Financeira (BRASIL, 2019), determinou o
seguinte à SEF:
Orientar e apoiar os Comandos Militares de Área (C Mil A) na efetiva
implantação dos Grupos de Coordenação e Acompanhamento das
Licitações e Contratos (GCALC) para a realização de licitações
centralizadas destinadas às contratações frequentes, visando o
fornecimento de bens e serviços comuns, nos termos dos art. 12 e 13 da
Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014.

A premissa da implantação dos GCALC é dinamizar os processos
administrativos atinentes às aquisições de bens e de serviços comuns, utilizando-se,
para isso, do Sistema de Registro de Preços, o qual, de acordo com a Diretoria de
Gestão Orçamentária (2019), possui as seguintes vantagens ante outras formas de
contratação:
- Diminuição da quantidade de licitações;
- Redução do custo operacional dos processos;
- Libera os Agentes da Administração;
- Não exige dotação orçamentária para abertura;
- Atende à imprevisibilidade da demanda;
- Reduz os estoques;
- Aumenta o poder de negociação (quantidades);
- Atende à melhor capacitação e/ou especialização;
- Melhoria da gestão.

A DGO (2019) definiu, ainda, os seguintes materiais como comuns e mais
propensos às aquisições através do instituto do GCALC no âmbito do QGEx:
- Material de expediente;
- Material de limpeza e higienização.
- Material e equipamentos de TI;
- Material para manutenção de bens imóveis;
- Material para manutenção de veículos;
- Aquisição de veículos;
- Equipamentos elétricos;
- Eletrodomésticos.

Especificou, também, os serviços (BRASIL, 2019):
- Serviços de limpeza e conservação do QGEx;
- Contratação de TV a cabo;
- Serviços de manutenção de ar condicionado;
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- Sv de manutenção de copiadoras e impressoras;
- Aquisição de passagens aéreas (país e exterior);
- Serviços de manutenção predial do QGEx;
- Serviços de lavanderia;
- Locação de veículos;
- Contratação de buffet;
- Telefonia móvel;
- Telefonia Fixa.

Como resultado desse trabalho de implantação, a mesma DGO (2019)
apresenta uma série de resultados que comprovam tanto a consolidação do GCALC
naquela guarnição quanto a viabilidade de sua organização no restante da Força:
a. Ganho Operacional:
- Para cada licitação, 10 UG deixam de fazê-la;
- Especialização dos Agentes da Administração;
- Permite a cada UG dedicar-se às aquisições peculiares ao seu
sistema correspondente.
b. Ganho organizacional:
- Maior competição – concorre para a lisura;
- Qualidade da licitação – maior segurança para a administração;
- Padronização de bens;
- Troca de experiências entre as UG;
- Grupo interessado, coeso e consolidado;
- Exemplo e possibilidade de benchmarking;
- Demonstra a viabilidade da Port 001-SEF/2014.

Em 2017, a DGO já havia expedido Relatório Consolidado sobre as atividades
dos GCALC, de forma que as suas conclusões permitiram o prosseguimento dos
MINISTÉRIO DA DEFESA

trabalhos e o direcionamento dasEXÉRCITO
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Figura 8: Organização dos GCALC.
1. ORGANIZAÇÃO DOS GCALC
ICFEx

Qtd UG

Qtd GCALC
potencial*

Qtd GCALC
em andamento

UG
participantes

1ª ICFEx
2ª ICFEx
3ª ICFEx
4ª ICFEx
5ª ICFEx
7ª ICFEx
8ª ICFEx
9ª ICFEx
10ª ICFEx
11ª ICFEx
12ª ICFEx
TOTAL

64
31
75
18
37
39
19
28
20
47
34
412

3
4
14
2
4
5
3
3
3
3
6
50

0
1
8
2
4
2
2
4
1
2
2
28

0
31
54
11
22
25
12
14
6
22
19
216

Obs: (*) todas as Gu com 2 ou mais UG.

Fonte: DGO (2017).
2. PRINCIPAIS GANHOS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS MENSURADOS
ICFEx

Pregões
planejados

Pregões em
andamento

Pregões
homologados

Pregões que
deixaram
de ser
realizados

Economia
processual
(mil R$)

Economia
potencial
(mil R$)

Economia
total
(mil R$)

2ª
3ª

21
219

20
124

2
95

26
538

390
8.070

2.385
344.800

2.775
352.870

4ª ICFEx
18
2
2
11
5ª ICFEx
37
4
4
22
7ª ICFEx
39
5
2
25
48
8ª ICFEx
19
3
2
12
9ª ICFEx
28
3
4
14
10ª ICFEx
20
3
1
6
11ª ICFEx
47
3
2
22
levantados, à época,
os principais
ganhos operacionais
e
12ªForam,
ICFEx também, 34
6
2
19
TOTAL
412
50
28
216

organizacionais
dos
Obs: (*) todas as Gu advindos
com 2 ou mais
UG.trabalhos dos GCALC:

Figura 9: Principais ganhos operacionais e organizacionais mensurados.
2. PRINCIPAIS GANHOS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS MENSURADOS
Economia
total
(mil R$)

21
20
2
26
390
2.385
219
124
95
538
8.070
344.800
66
20
38
182
2.730
24.738
76
31
66
117
1.755
43.734
77
47
30
372
5.580
175.440
73
38
9
46
690
2.948
70
25
10
80
1.200
15.760
17
13
4
20
300
3.319
53
27
18
98
1.470
49.344
123
77
31
358
5.370
774.736
TOTAL
795
422
303
1.837
27.555
1.437.208
Obs: dados consolidados das informações remetidas à DGO pelas ICFEx até 14 JUL 17.

2.775
352.870
27.468
45.489
181.020
3.638
16.960
3.619
50.814
780.106
1.464.763

Pregões em
andamento

Pregões
homologados

Pregões que
deixaram
de ser
realizados

Economia
potencial
(mil R$)

ICFEx

Pregões
planejados

Economia
processual
(mil R$)

2ª
3ª
4ª
5ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª

Fonte: DGO (2017).
3. GANHOS
E ORGANIZACIONAIS
PELOS
CGALC JÁ
Como OPERACIONAIS
ganhos não mensurados
operacionais APONTADOS
e organizacionais
apontados
por
EXISTENTES (NÃO MENSURADOS)
- ReduçãoGCALC,
dos preçosaeDGO
custos (2017)
financeiros.
aqueles
relacionou os seguintes como os principais:
- Maior transparência nos certames.
- Economia de escala. - Redução dos preços e custos financeiros;
- Maior transparência nos certames;
- Redução do número de caronas.
- Economia de escala;
- Racionalização dos meios em pessoal, material e serviços
- Redução do número de caronas;
- Economia de tempo
- Racionalização dos meios em pessoal, material e serviços;
- Racionalização dos encargos
das UG.de tempo;
- Economia
- Racionalização dos encargos das UG;
- Maior especialização das equipes;
- Diminuição do quantitativo de licitações realizadas;
- Aumento do atrativo de vendas para o fornecedor;
- Padronização dos materiais adquiridos e dos serviços realizados;
- Padronização e racionalidade processual;
- Maior troca de experiências entre as UG;
- Melhoria na qualidade dos processos licitatórios;
- Rapidez nas análises pela CJU;
- Redução na demanda por pesquisas de preços;
- Observação mais cerrada dos OD sobre a atuação dos fiscais de
contratos.

As principais lições aprendidas e motivadoras do continuado estímulo ao
instituto dos Grupos, segundo a DGO (2017), são as seguintes:
- Aumento do controle dos pregões no âmbito das Guarnições;
- Aperfeiçoamento no gerenciamento da Ata (SRP): atualização do edital e
anexos, incorporação dos pareceres jurídicos à estrutura dos processo,
utilização de ferramentas de gestão, etc.
- Comunicação constante entre as UG participantes e trabalho em equipe
(esforço conjunto);
- Necessidade de resposta das UG participantes às solicitações de
demanda, mesmo que negativamente, para o controle da UG gerenciadora;
- Obrigatoriedade de clareza na descrição e necessidade dos itens a serem
adquiridos, levando-se à uma maior padronização;
- Necessidade da participação dos OD nas reuniões dos GCALC (diferente
da Port 14/2014-SEF, que apresenta somente os Fisc Adm como
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constituintes dos Grupos).

Como boas práticas, a DGO (2017) elencou o seguinte em seu Relatório:
- Economia no serviço de manutenção preventiva e corretiva de arcondicionado;
- Distribuição equitativa das missões de elaboração dos editais e processos
licitatórios, levando-se em consideração o grau de complexidade de cada
certame;
- Estabelecimento de calendário para conclusão dos certames, evitando-se
solução de continuidade;
- Utilização dos meios de tecnologia da informação (TI) para troca de
mensagens rápidas, como a utilização do Zimbra, e a criação de grupos nos
aplicativos WhatsApp e EBChat;
- Aquisição por pregão de materiais até então adquiridos por dispensa e/ou
carona;
- Nomeação, pelo Cmt Gu, de um Cmt OM como chefe do GCALC, tendo
como subchefe o chefe de SALC mais antigo da Gu;
- Realização de reuniões quinzenais, com local de reunião itinerante,
ocorrendo nas SALC das OM do GCALC, com atas geradas e enviadas aos
integrantes, com a previsão da próxima reunião;
- Confecção, para a reunião do GCALC, de uma tabela de
acompanhamento da situação referente aos prazos e andamento dos
processos licitatórios;
- Utilização e compartilhamento de processos mais atualizados e já
corrigidos pela CJU;
- Disponibilização, na Intranet, de informações sobre o GCALC, legislações,
participantes, apresentações, atas, pautas das reuniões, etc.
- Realização da Chamada Pública para aquisição de produtos da agricultura
familiar, de forma centralizada.

Como o GCALC se trata de unidade centralizada, contando com a
participação de OM diversas, foram também relacionadas, pela DGO (2017),
algumas dificuldades encontradas pelos Agentes da Administração envolvidos
naqueles processos, dentre as quais se destacam as seguintes:
- Aumento do tempo da licitação, advindo principalmente da necessidade de
consolidação das informações das UG participantes;
- Planejamentos ineficazes;
- Demandas e quantitativos exagerados;
- Não padronização dos processos;
- Descumprimento de prazos;
- Desconhecimento da legislação;
- Carência de pessoal especializado/capacitado;
- Dificuldades relacionadas às pesquisas de preços;
- Especificações incompletas e/ou errôneas e informações não fidedignas;
- Falta de comunicação entre as OM;
- Indefinição de prioridades;
- Agregação no processo licitatório de entrega de amostras pelos
fornecedores, gerando aumento de tempo e trabalho (no caso de grandes
quantidades);
- Baixa sensibilização quanto à importância do GCALC pelos tomadores de
decisão;
- Dificuldade da UG gerenciadoras em dirimir dúvidas aos fornecedores
sobre itens incluídos pelas UG participantes;
- Conflito no estabelecimento de prioridades, considerando as
peculiaridades das UG participantes;
- Descompasso entre quantidades licitadas e quantidades empenhadas,
gerando frustração e aumento de incertezas para futuras licitações por parte
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do fornecedor.

Ainda de acordo com a DGO (2017), foram observadas as oportunidades de
melhoria abaixo relacionadas:
- Maior eficácia nas pesquisas de preços;
- Cumprimento dos prazos;
- Melhoria nos planejamentos;
- Aumento de itens a serem licitados;
- Confrontação das aquisições futuras com as anteriores (relatórios emitidos
pelo SISCOFIS, empenhos realizados, dispensa, “carona”, etc.) para
definição dos quantitativos a licitar;
- Aumento da capacitação e atualização dos agentes da administração;
- Aumento do quantitativo de pessoal nas SALC;
- Negociação com a área requisitante, se observadas demandas não
realistas com a racionalização pretendida;
- Maior frequência nas reuniões para ajustes, com objetividade e
informações atualizadas;
- Aprimoramento da especificação e quantificação dos objetos e serviços;
- Contratação de cursos in company, com maior participação de militares da
OM e com temas atuais ligados às dificuldades observadas;
- Desenvolvimento de processos licitatórios específicos, como os
relacionados a peças e viaturas.

A partir dos dados e das percepções daquele Relatório Consolidado (2017), a
DGO sintetizou a análise dos Chefes das ICFEx quanto à viabilidade de execução,
aos resultados alcançados e ao potencial de ganhos futuros em se mantendo os
trabalhos dos GCALC, chegando às seguintes conclusões:
- Ganhos operacionais e organizacionais às UGV: diminuição do número de
licitações realizadas por UG, redução de gastos processuais, queda dos
preços contratados, entre outras;
- Diminuição dos óbices com o decorrer do tempo;
- Necessidade do emprego da cadeia de comando e da coordenação para
funcionamento do GCALC;
- Aumento da racionalização administrativa;
- Destaque para as peculiaridades da Gu de Santa Maria-RS, onde está
sendo implantado, conforme Port no 193-EME, o Projeto de Racionalização
Administrativa de Santa Maria (PRORASAM), a qual é referência para a
condução dos processos de racionalização administrativa no EB, nos
termos da Port no 295-EME, de 17 DEZ 14;
- Na Gu de Curitiba, há UG que realizam licitações e divulgam para as
demais UG da sede, que acabam contando com um grande número de
participantes, inclusive de outros órgãos da Administração Pública Federal;
não se trata de um GCALC, mas acabam apresentando resultados positivos
para as UG envolvidas;
- Diminuição na quantidade e uso da “carona”;
- Ganho potencial, devido às quantidades homologadas por valores
inferiores aos valores de referência.

A DGO constatou que, das 412 UG do Exército (de um total de 651 OM), 216
UG já estão em fase de estruturação ou andamento como participantes de GCALC,
havendo 28 Grupos constituídos nas diversas Gu (BRASIL, 2017).
Esse indicador é importante tendo em vista os supracitados resultados
obtidos na guarnição de Brasília, que corroboram com as percepções do Relatório
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pretérito e consubstanciam a necessidade dos Grupos para a consecução da
Racionalização Administrativa do Comandante do Exército.
Segundo, ainda, a DGO (2017), considerando-se o funcionamento de GCALC
em todas as Gu com mais de uma UG, seria viável a implantação de mais 21
Grupos, cabendo ressaltar que o potencial de crescimento dos mesmos também
deve ocorrer através do aumento da participação de UG nos grupos já constituídos.
Ainda de acordo com a DGO (2017), estima-se que, utilizando-se os
conceitos de economia processual e potencial vigentes (Instituto de Negócios
Públicos), o montante total já economizado se aproxima do R$ 1,5 bilhão (um bilhão
e meio de reais), o que demonstra claramente a otimização no emprego de recursos
públicos.
Finalizando o Relatório (BRASIL, 2017) e o entendimento, associou-se os
resultados obtidos com um dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE), o que
demonstra o seu alinhamento com o permanente escopo da Força de se manter na
vanguarda da legalidade entre as instituições públicas do país. Segundo o citado
diploma:
O Objetivo Estratégico do Exército (OEE) nº 10, cujo objetivo é o aumento
da efetividade na gestão do bem público, tem implantado Bases de
Administração e Apoio, no âmbito dos Grandes Comandos e Grandes
Unidades. Estas Bases Administrativas podem se tornar alternativas à
racionalização buscada, seja absorvendo os processos de aquisição de
bens e serviços comuns, seja complementando as aquisições atualmente
centralizadas nos GCALC.

Do exposto, infere-se que o instituto do GCALC se presta à aquisição de
bens e de serviços comuns apenas, não substituindo, mas complementando os
trabalhos das Bases Administrativas de Guarnição, objetivando contribuir para a
atual diretiva de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro.
Eis, afinal, a importância do estudo sobre o grau de implementação daqueles
Grupos, do que se depreende que os resultados ora apresentados são
representativos e podem fomentar ou, mesmo, contextualizar a manutenção dos
esforços para a sua consolidação.
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5 CONCLUSÃO
Os GCALC têm se configurado em importante instrumento para que a Força
Terrestre atinja os objetivos impostos pelo Comandante em sua Diretriz de
Racionalização Administrativa, tornando a instituição cada vez mais efetiva no que
se refere à execução físico-financeira de seus recursos destinados à aquisição de
bens e à contratação de serviços comuns.
A Administração Pública têm intensificado a adoção de medidas de controle
que tornam cada vez mais prementes a constituição de institutos como os Grupos de
Coordenação e Acompanhamento ora estudados, os quais são monitorados pela
estrutura de controle interno da Força e concentram o processamento das licitações
em um número menor de OM. Os resultados de suas recentes implementações
demonstram o acerto da concepção.
Após a estruturação das Bases Administrativas, o Exército apreendeu que
certa centralização nas aquisições realizadas no âmbito das guarnições poderiam
mitigar os efeitos deletérios de distorções como OM que compartilham, por exemplo,
de um mesmo bairro e adquirem bens de um mesmo fornecedor por valores
díspares em virtude da condução de processos licitatórios levados à cabo de forma
estanque, o que contribuía para um possível (e provável) sobrepreço do item
comprado por uma OM em relação ao valor do mesmo item pela outra.
Centralizando-se os processos, não apenas os valores dos produtos
passaram a diminuir, como visto, mas também o trabalho executado pelas equipes
das OM, que, tendo reduzido os encargos, passaram a, como efeito indireto,
apresentar resultados de melhor qualidade e a utilizar melhor o tempo disponível,
inclusive para uma preparação intelectual mais efetiva e direcionada para essa
atividade meio.
Outro efeito visualizado é a padronização dos produtos a serem adquiridos.
Em uma mesma guarnição, como a de Brasília, por exemplo, que já possui um
Grupo constituído, determinada OM realiza a licitação, e as UG participantes,
quando de seu término, passam a ter condições de empenhar, de forma imediata,
item que todas as demais UG poderão também adquirir pelo mesmo valor e de um
mesmo fornecedor, caracterizando-se economia de escala.
Exemplos e resultados como o da citada guarnição de Brasília fomentam a
reunião de Grupos em outras guarnições, complementando-se, como desenvolvido
no corpo deste trabalho, os encargos de aquisição centralizada das Bases
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Administrativas, as quais realizam, ainda, aquisições de outros tipos de materiais e
contratação de serviços mais complexos, além da execução físico-financeira da vida
vegetativa das OM vinculadas.
Ainda no que se refere às Bases Administrativas, é Objetivo Estratégico do
Exército reestruturar estruturas existentes e implantar novas, conforme prescrito em
sua Diretriz de Racionalização. A segregação mais incisiva das atividades-meio e
atividades-fim é tendência na Força, que se adapta aos novos desafios propostos
pela Era da Informação.
A Administração Militar é um ente que não pode estar desvinculado, como
visto, da Administração Pública. Nesse sentido, toda a legislação da caserna é
gestada de forma a alinhar os ditames federais às peculiaridades da Força,
proporcionando-se, assim, segurança jurídica aos processos internos.
Cabe salientar que toda a estrutura de controle interno concebida e executada
pela SEF através das ICFEx se presta a esse papel de manter os trabalhos
administrativos do Exército em sintonia com a vasta e intrincada rede de legislação
que rege as licitações públicas, não se admitindo desvios de qualquer natureza.
Essa importante gama de ditames legais pode engajar os quadros das OM de forma
a inviabilizar a sua participação nas atividades-fim de forma mais efetiva e, até
mesmo, desejável.
Também em virtude da coletânea de diplomas que regem os processos,
tornou-se obrigatória, para os órgãos da Administração Pública Federal, a consulta
à Advocacia-Geral da União, o que aumentou a segurança jurídica dos Ordenadores
de Despesas mas que, por outro lado, majorou o tempo de processamento das
licitações.
Destaca-se, com isso, a crescente importância da centralização administrativa
proporcionada pelos GCALC em todo o contexto de complementariedade às Bases
Administrativas e Bases de Administração e Apoio no que se refere especificamente
às aquisições de bens e às contratações de serviços comuns, de forma que as OM
mais voltadas à atividade-fim de preparo e emprego tenham as melhores condições
de desempenhar esses papéis, relegando àqueles institutos as atividades-meio de
apoio.
Os GCALC, em particular, vêm suprir a lacuna existente nas guarnições não
contempladas com Bases Administrativas e têm se prestado com efetividade a esse
papel, razão pela qual permanecem em implantação e devem, em curto espaço de
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tempo, ter sua constituição permanentemente definida e consolidada. Isso
contribuirá de forma decisiva para a consecução do objetivo do Exército de
racionalizar sua administração visando, indiretamente, ao alcance de sua missão de
“contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei
e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o
desenvolvimento nacional e o bem-estar social” (BRASIL, 2019).
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