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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Exército Brasileiro (EB) implantou a Base de Administração e Apoio da 2ª Região 
Militar (Ba Adm Ap/2ª RM), primeira Organização Militar deste tipo, em 1º de janeiro 
de 1996 (BRASIL, 1995), e realiza, desde 2015, por intermédio do Comitê Gestor do 
Processo de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro, o controle das 
novas estruturas administrativas, estabelecendo indicadores e metas para a 
implantação das Ba Adm Ap. Nesse processo de racionalização do EB, que se baseia 
na tríade estruturas, processos e cargos, a implantação e a reestruturação da Força 
somente trará a efetividade almejada se as recomendações descritas nesse artigo 
passem a ser implantadas, principalmente no tocante a gestão de processos 
licitatórios de aquisição de bens e contratação de serviços e, dentre esses, os 
relacionados a ativos de TIC. Dessa forma, analisou-se a literatura referente ao 
assunto e apresentou-se, no desenvolvimento, 6 (seis) sugestões de aprimoramento 
dos certames de TIC, a fim de minimizar os diversos riscos que podem surgir nas 
fases de planejamento, seleção, contratação do fornecedor e gerenciamento do 
contrato e visando a otimizar gestão de riscos desses processos licitatórios, após a 
promulgação do Decreto 10.024, de 20 SET 19. Para isso, aproveitou-se a experiência 
deste Oficial, que foi Chefe do 51º Centro de Telemática (51º CT), Salvador-BA, de 12 
de dezembro de 2016 a 27 de dezembro de 2019 e, também, de questionário (Anexo 
A) que foi enviado para os atuais 12 (doze) Chefe de CT/CTA. Por fim, a adoção das 
3 (três) recomendações apresentadas neste artigo devem ser empregadas para 
aprimorar o emprego dessas Ba Adm Ap e dos especialistas de TIC existentes no EB. 
 
Palavras-chave: Aquisição Centralizada. Licitação. SRP. Pregões. GCALC. Ba Adm 
Ap. Efetividade.  



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Ejército Brasileño (EB) implantó la Base de Administración y Apoyo de la 2ª Región 
Militar (Ba Adm Ap / 2ª RM), la primera Organización Militar de este tipo, el 1 de enero 
de 1996, y desde 2015, a través del Comité de Gestión del Proceso de Racionalización 
Administrativa del Ejército de Brasil, ha controlado las nuevas estructuras 
administrativas, estableciendo indicadores y metas para la implementación de las Ba 
Adm Ap. En este proceso de racionalización del EB, que se basa en las estructuras, 
procesos y posiciones, la implementación y reestructuración de la Fuerza solo traerá 
la efectividad deseada si las recomendaciones descritas en este artículo se vuelven 
implementarse, especialmente en lo que respecta a la gestión de procesos de 
licitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios y, entre estos, los 
relacionados con activos TIC. De esta forma, se analizó la literatura relacionada con 
el tema y, en el desarrollo, se realizaron 6 (seis) sugerencias para la mejora de los 
concursos de TIC, con el fin de minimizar los diversos riesgos que puedan surgir en 
las fases de planificación, selección, contratación. gestión de proveedores y contratos 
y con el objetivo de optimizar la gestión de riesgos de estes procesos de licitación, 
luego de la promulgación del Decreto 10.024, de 20 SEP 19. Para ello, se aprovechó 
la experiencia de este Oficial, quien fue el Jefe del 51° Centro Telemático (51 ° CT), 
Salvador-BA, del 12 de diciembre de 2016 al 27 de diciembre de 2019 y también un 
cuestionario (Anexo A) que se envió a los 12 (doce) actuales Jefes de CT/CTA. Por 
fin, la adopción de las 3 (tres) recomendaciones presentadas en este artículo debe 
servir para mejorar el empleo de estas Ba Adm Ap y los especialistas en TIC existentes 
en EB. 
 

Palabras-llave: Adquisición centralizada. Ofertas. SRP. Sesiones de negociación. 
GCALC. Ba Adm Ap. Efectividad 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As aquisições centralizadas para atender a um grupo de Organizações Militares 

(OM) possuem duas formas de execução que estão sendo adotadas em diferentes 

Comandos Militares de Área (C Mil A). Ambas estão implementadas em Grandes 

Comandos Administrativos (G Cmdo Adm) e Grandes Unidades (GU) e a que mais se 

destaca é a ativação de uma Base de Administração e Apoio (Ba Adm Ap), a qual 

realiza a aquisição e/ou contratação centralizada de todos os bens e serviços 

necessários para as Organizações Militares Diretamente Subordinadas ou Vinculadas 

(OMDS/Vinc) àquele G Cmdo.  

A outra maneira é o grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e 

contratos (GCALC), que distribui as responsabilidades de contratações de serviços e 

de aquisições de materiais de consumo e permanente pelas OM que possuem 

afinidade com o grupo a ser contratado/adquirido. Entretanto, essas estruturas ainda 

não atendem a todos os requisitos previstos de economia de recursos, principalmente 

nas aquisições centralizadas de material de Tecnologia de Informação e 

Comunicações (TIC).  

As aquisições e contratações de TIC sempre foram muito bem reguladas pelas 

instruções normativas elaboradas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão (MPOG) (BRASIL, 2017c). Contudo, o contínuo progresso e melhoria 

qualitativa nas aquisições e contratações de TIC propiciaram a elaboração de novas 

legislações e diversos Acórdãos do Tribunais de Contas da União (TCU) que, 

decorrente de diferentes modos interpretativos, podem vir a dificultar as aquisições 

centralizadas por um ente federal, afetando a economia em escala. 

Nesse contexto, as demandas cada vez maiores sobre a infraestrutura e 

equipamentos de grande porte de TIC e ao grande número de empresas que procuram 

participar desses processos licitatórios, sem possuírem condições financeiras e capital 

de giro, há a necessidade de uma minuciosa elaboração e um cerrado controle desses 

certames, a fim de minimizar os diversos riscos que podem surgir nas fases de 

planejamento, seleção, contratação do fornecedor e gerenciamento do contrato.  

Tal imposição se torna fundamental após consecutivas publicações de acórdãos 

e orientações expedidas pelos diferentes órgãos reguladores, principalmente após a 

promulgação do Decreto nº 10.024, de 20 SET 19 (BRASIL, 2019c), que regulamenta 

a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica.  



8 

 

Somado a esse fato, o Exército Brasileiro (EB) assumiu a responsabilidade de 

desenvolver uma política sólida de Gestão de Riscos e aplicá-la gradativamente em 

todos os processos internos e externos das OM, a fim de evitar danos ou prejuízos 

aos recursos humanos e financeiros da Instituição e, consequentemente, da União 

(BRASIL, 2019a).    

 No intuito de aprofundar o tema, este trabalho terá como base buscar elucidar 

o seguinte problema: considerando os avanços das legislações normativas em 2019 

nos campos político e militar, quais os procedimentos técnicos que devem ser 

empregados em um certame de TIC de modo a servir de modelo para que os Centros 

de Telemática ou Centros de Telemática de Área (CT/CTA) possam usar como base 

para realizarem ou orientarem a elaboração das licitações dessa área. 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar sugestões para a criação e/ou o 

aperfeiçoamento de uma sistemática de aquisição/contratação centralizada de TIC 

realizada pelos GCALC, somada a uma adequada e satisfatória gestão de riscos. Para 

a consecução desse planejamento, foram elencados os objetivos específicos de 

identificar a abrangência das legislações da União e do EB nas fases dos processos 

licitatórios centralizados; verificar os casos atuais em que as aquisições de TIC estão 

sendo realizadas de forma centralizada pelos GCALC, com atuação dos CT/CTA na 

sua realização ou orientação; e, por fim, descrever a situação atual do processo de 

gestão de risco do Exército Brasileiro (EB) nas aquisições centralizadas, propondo a 

adoção de procedimentos para que os CT/CTA realizem ou sejam consultados pelas 

OM responsáveis pelos certames de TIC em todas as fases do processo. 

A delimitação do estudo abrangerá a efetiva utilização, na confecção de 

processos licitatórios, de militares especializados nas áreas de TIC integrantes dos 

CT/CTA para definição/elaboração dos requisitos técnicos específicos de cada serviço 

e/ou equipamento, assim como, na definição das habilitações técnicas permitidas pela 

legislação. Também serão considerados as legislações e orientações de gestão de 

riscos para a obtenção de uma melhor racionalização do emprego do efetivo técnico. 

O período considerado será a partir da assunção do cargo de Chefe do 51º CT por 

este autor, ou seja, 12 de dezembro de 2016, até o momento atual. 

Essa pesquisa propiciará o entendimento de como deve ser elaborado o 

certame de TIC com o emprego qualitativo dos militares especialistas em TIC, bem 

como de que maneira o resultado deste processo licitatório contribuirá para a 

contratação da proposta mais vantajosa para as OM com a minimização dos riscos. 
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Espera-se, portanto, que o estudo possa cooperar com a evolução na 

elaboração desses procedimentos administrativos no âmbito do EB de maneira 

eficiente e eficaz, calcado na atual legislação e, também, em permitir outras 

discussões, particularmente nos G Cmdo Adm. 

Os resultados desta pesquisa poderão servir de subsídios para o 

aprimoramento da forma como são elaborados os certames de TIC para as aquisições 

de bens e contratações de serviços realizados de maneira centralizada pelos GCALC. 

Além disso, poderá contribuir para a atualização de normas do EB que estejam 

relacionados com o assunto e uma melhor racionalização do emprego do efetivo nas 

funções administrativas. 

Este artigo está dividido, ao todo, em seis seções. A próxima seção descreve a 

metodologia empregada e a terceira seção traz uma revisão da literatura.  Na quarta 

seção, será apresentado o desenvolvimento, no qual são analisados e trabalhados os 

dados do questionário enviado aos Chefes do CT/CTA.  Na quinta seção são 

apresentadas as recomendações, e na conclusão, que compõe a última seção, são 

descritas as implicações obtidas pelos resultados encontrados. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho será feito mediante a seleção de documentos diretos e indiretos 

sobre o assunto. Os instrumentos utilizados serão livros, normas, portarias e manuais 

do Brasil, particularmente no nível federal e do Exército Brasileiro, além de artigos em 

revistas e monografias afins.  

Também será privilegiada a experiência profissional deste autor, como Chefe 

do 51º Centro de Telemática de 12 de dezembro de 2016 a 27 de dezembro de 2019, 

e responsável pelos processos licitatórios de materiais de consumo e permanente de 

TIC, aquisição de softwares, contratação de serviços de cabeamento estruturado e 

contratação de serviços de conexão de enlaces de longa distância dedicado metro-

ethernet1 para transmissão de dados via canal de comunicação digital para as 

 
1 Metro Ethernet é um modo de utilizar redes Ethernet em áreas Metropolitanas e geograficamente 

distribuídas. Esse conceito surgiu, pois, de acordo com alguns estudos, o tráfego de dados estaria 
superando o tráfego de voz nas redes metropolitanas, portanto seria mais interessante utilizar uma 
infraestrutura de transmissão de dados do que uma TDM (Time Division Multiplexing), criada para a 
transmissão de voz. (FILIPPETTI, 2008) 
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OMDS/Vinc 6ª RM. Além disso foi responsável pela aquisição de roteadores de grande 

capacidade de banda e de telefones de VoIP para todas as OMDS CITEX.  

A coleta do material será realizada por meio de consultas às bibliotecas da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), do Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DCT), do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx) 

e suas 12 (doze) OMDS, assim como os documentos normativos da União e do 

Exército Brasileiro (EB) e artigos acessíveis pela rede mundial de computadores. 

Também será utilizado questionário pouco estruturado, constituído por uma série de 

questões por escrito aplicado aos 12 (doze) Chefes dos CT/CTA (Anexo A). 

O tratamento dos dados coletados foi o qualitativo, mediante a crítica das fontes 

primárias da bibliografia e das respostas do questionário. O trabalho terá, como 

possibilidade, conclusões pertinentes ao que foi proposto, visando apresentar uma 

forma de otimizar-se a elaboração dos certames abrangidos pela área de TIC. 

O presente trabalho terá como limitação a ausência de realização de consultas 

aos militares especialistas em TIC que estejam servindo na própria UASG ou no G 

Cmdo Adm enquadrante dessa OM responsável pela confecção do processo licitatório 

da área em estudo, por considerar que, mesmo sem descartar a formação, 

especialização e experiência profissional daquele militar, os CT/CTA devem ser, 

obrigatoriamente, consultados antes, durante e depois da realização do 

supramencionado certame, a fim de evitar que uma aquisição e/ou contratação de 

qualquer OM venha a comprometer toda essa infraestrutura disponibilizada, pois cada 

CT/CTA possui a missão de 

“Como organização militar de telemática subordinada ao Centro 
Integrado de Telemática do Exército (CITEx), é responsável por supervisionar, 
operar e manter, no âmbito do G Cmdo a qual está vinculado, os sistemas de 
tecnologia da informação (TI) e comunicações de interesse do Sistema 
Estratégico de Comando e Controle (SEC2) do Exército Brasileiro (EB), bem como 
de participar, quando necessário, da interligação dos sistemas táticos ou 
operacionais com os sistemas de nível mais elevado.” (BRASIL, 2016) 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A influência de aquisições centralizadas de TIC por Unidade Gestora (UG) para 

várias OM parece não ser um tema bastante estudado até a presente data, apesar de 

sua importância por vários motivos que serão abordados nesse artigo. 

 Este autor não encontrou nenhuma pesquisa ou levantamento de dados sobre 

esse assunto, o que demonstra a relevância deste trabalho, mesmo sendo difícil 
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apresentar dados relevantes e aprofundados na bibliografia nacional. Entretanto, será 

realizada uma análise das fontes de consulta pertinentes relacionadas ao tema e de 

uma forma mais cronológica possível. 

Inicialmente, não se pode deixar de mencionar a base legal de qualquer 

planejamento administrativo definido na Carta Magna de 1988, o qual menciona que 

a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, bem 

como dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o caput do 

Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). 

Esse amparo obviamente abrange os processos licitatórios de TIC realizados por 

todos os órgãos e para que fosse possível medir a execução de despesas nessa área, 

e consequentemente propiciar meios para a prestação de serviços públicos atendendo 

àqueles princípios, foram instituídos mecanismos para o controle orçamentário dessas 

despesas, como a criação de naturezas de despesas específicas para permitir a 

classificação das despesas, assim como o enquadramento do que era considerado 

aquisição ou serviço em tecnologia da informação (BRASIL, 2008). 

No âmbito do Exército Brasileiro, a Portaria nº 001/14 - SEF, de 27 de janeiro 

de 2014 (BRASIL, 2014), normatizou o Sistema de Registro de Preços (SRP). No seu 

Art 12º, essa norma regula que as licitações e respectivas compras serão realizadas 

centralizadamente por alguma Unidade Gestora (UG) vocacionada em âmbito regional 

ou diretamente pelas UG interessadas. No parágrafo 2º daquele artigo é estabelecido 

que, a critério do comandante (Cmt) da guarnição (Gu), um GCALC, formado pelos 

fiscais administrativos das UG, poderá ser estabelecido. Desde então, esse processo 

vem sendo implantado em todas as Gu dos G Cmdo, pois as vantagens associadas a 

esse sistema de emprego mais judicioso dos recursos orçamentários para o 

atendimento das necessidades das OM abrangidas por esse sistema, gerando 

economia de escala na relação custo-benefício na aquisição/contratação de bens e 

serviços, além de melhorar o aproveitamento dos recursos humanos e materiais 

envolvidos nessa atividade. 

Nesse contexto, as estruturas de Ba Adm Ap e OM responsáveis por GCALC 

passaram a ser adotadas no Exército Brasileiro (EB) para aumentar a racionalização 

das atividades administrativas na Força Terrestre (F Ter), conforme previsto no 

Objetivo Estratégico do Exército Nº 10 (OEE-10) do Plano Estratégico do Exército 
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(PEEx 2020-2023), (BRASIL, 2020b) e a Diretriz do Comandante do Exército 2019 

(Brasil, 2019e), atualmente em vigor, conforme pode ser visto na FIGURA 1. 

 

 
FIGURA 1 – OEE 10 do PEEx 2020-2023 e Diretriz do Cmt Ex 2019 
Fonte: BRASIL, 2020b, p. 36 e BRASIL, 2019e, p. 17, com destaque deste autor 

 

Na evolução da legislação federal e militar nessa área, constata-se a 

utilização de várias medidas visando a aprimorar os processos relacionados à gestão 

de compras, incorporando procedimentos e ferramentas com a finalidade específica e 

dirigida na melhoria da qualidade do gasto público, na ampliação das capacidades de 

gerenciamento e de coordenação e na busca de resultados (MADRUGA et al, 2010).  

Assim, a regulamentação de como deve ser realizada a especificação do bem 

e serviço comum para a realização do processo licitatório no modo SRP pelas UG 

passou a impor uma definição objetiva do que será adquirido ou contratado, além de 

permitir uma inequívoca compreensão pela leitura da descrição no edital e termo de 

referência, de  forma que não se apresentem maiores dificuldades técnicas para 

seleção e aferição (CHARLES, 2015). 

Atualmente, alguns especialistas consideram que não é recomendável 

elaborar um pregão eletrônico do SRP que enquadre vários itens de TIC para várias 

OM subordinadas e/ou vinculadas a um G Cmdo Adm, em virtude de possível 

condenação por um juiz de tribunal ou promotor do Tribunal de Contas da União (TCU) 

ou Ministério Público (MP), em virtude de que possa contrariar o disposto no art. 23, 

§ 1º, no art. 54, § 1º, e no art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993, 

compilada).  

Nesse contexto, os contratos provenientes de processos licitatórios poucos 

especificados têm sido alvo de críticas negativas e punições por parte do Tribunal de 

Contas da União (TCU), conforme se depreende do Acórdão 1663/2005-Plenário 

(BRASIL, 2005) e do Acórdão 1263/2007-Plenário (BRASIL, 2007). Entretanto, é 

importante considerar que, mesmo nesse cenário, há imperiosa necessidade de 

equilíbrio e serenidade na análise das decisões jurídicas (FRIEDE, 2019), pois a 
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chamada licitação “guarda-chuva” ocorre quando o contratante não descreve 

adequadamente o objeto da licitação, realizando um procedimento licitatório genérico 

do qual decorre contrato com objeto amplo (CAVALCANTI, 2013). 

Um exemplo de modificações normativas do campo militar é a Política de 

Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), cuja 1ª edição é de 2017 e 

que trouxe reflexo para a imediata atualização dos Planos de Gestão das OM, e afetou 

significativamente atividades inerentes ao processo de gestão de riscos em todos os 

níveis do EB, a partir daquela data. Entretanto, por intermédio da Portaria nº 004, de 

3 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019a), foi aprovada a 2ª edição daquela Política 

Institucional e, por meio da Portaria nº 225-EME, de 26 de julho de 2019, foi realizada 

a sua normatização com a aprovação da Diretriz Reguladora da Política de Gestão de 

Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-02.010) (BRASIL, 2019b). 

Complementarmente, a Portaria nº 292, de 2 de outubro de 2019, aprovou o 

Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-

MT- 02.001) (BRASIL, 2019d), destinado a apresentar a metodologia e os critérios 

técnicos para a aplicação prática da gestão de riscos, assim como orientar o emprego 

dos recursos institucionais no tratamento desses riscos. 

Todas essas legislações expedidas no ano passado devem ser objeto de 

estudo para obter-se a efetividade dos processos licitatórios das aquisições e/ou 

contratações centralizadas de TIC realizadas pelos GCALC, realizando-se uma 

excelente gestão de riscos em todas as suas fases. Assim, com base nessa literatura, 

deve-se aprofundar os estudos para verificar se a implantação e a restruturação das 

Ba Adm Ap e dos GCALC está ocorrendo sob a premissa de permitir a implementação 

da racionalização baseada na tríade de estruturas, processos e cargos, 

principalmente nas aquisições centralizadas de TIC. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

No intuito de identificar as políticas atuais de TIC nas áreas de cada CT/CTA 

para posteriormente propor novas soluções e melhores práticas, este autor elaborou 

o questionário do Anexo A. Baseado nesse questionário enviado para os atuais Chefe 

de CT/CTA, foi realizada a avaliação dos resultados e evidências. Entretanto, é 

importante salientar que, para a análise qualitativa e quantitativa das respostas, este 
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trabalho preservará o nome dos G Cmdo e OM envolvidas, visando manter o sigilo 

necessário dos envolvidos.  

Antes disso, deve-se contextualizar o leitor sobre o funcionamento do Sistema 

de Telemática do Exército (SisTEx) no Exército. O SisTEx é composto pelo Centro 

Integrado de Telemática do Exército (CITEx), sediado em Brasília-DF, e suas 12 

(doze) OMDS, constituídas pelo 1º Centro de Telemática de Área (CTA), Porto Alegre-

RS, 2º CTA, Rio de Janeiro-RJ, 3º CTA, São Paulo-SP, 4º CTA, Manaus-AM, 5º CTA, 

Recife-PE, 6º CTA, Campo Grande-MS, e 7º CTA, Brasília-DF, e pelos 11º Centros 

de Telemática (CT), Curitiba-PR, 21º CT, Belo Horizonte-MG, 41º CT, Belém-PA, 51º 

CT, Salvador-BA, e 52º CT, Fortaleza-CE. Esses CT e CTA são as OM operativas do 

SisTEx e possuem militares capacitados em TIC e habilitados para uma melhor 

elaboração e/ou orientação dos certames destinados a aquisição/contratação de bens 

e ou serviços de TI para os G Cmdo apoiados. 

As opções de política propostas nesse artigo serão tratadas de forma a tentar 

comprovar que elas poderão otimizar os resultados pretendidos dentro da estratégia 

de racionalização do Exército, aumentando a economia de recursos humanos, 

materiais e/ou financeiros, a fim de aumentar a efetividade na gestão do bem público. 

 

4.1 ESTRATÉGIA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO, REALOCAÇÃO E DESCARTE DO 

PARQUE DE ATIVOS DE TI  

 

Na abordagem desse tópico, é importante salientar que este Oficial usará a 

experiência de ter sido Chefe do 51º CT de 2017 a 2019 e ter sido responsável por 

aquisições e contratações centralizadas para as OMDS/Vinc 6ª RM e para as OMDS 

CITEx, conforme descrito na metodologia, e as respostas obtidas por intermédio do 

questionário do Anexo A. 

Por intermédio do questionário enviado para as 12 (doze) capitais nas quais 

estão sediados os CT/CTA, em 09 (nove) delas as aquisições de TIC são realizadas 

de forma centralizada. Nessas, somente em 03 (três) delas que não são por OM 

específica de TIC. Porém, elas solicitam apoio dos CT/CTA da sua região para a 

elaboração das especificações técnicas dos Termos de Referência.  

As 03 (três) OMDS CITEx consultadas que responderam que não há 

centralização de aquisições de TIC, são de comandos militares de área que possuem 

grande quantidade de OM a serem apoiadas. Os Chefes desses três CT/CTA 
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mencionaram que recebem um elevado número de consultas das OM para apoio na 

especificação na equipamentos a serem adquiridos e nas perguntas 10 e 11, que eram 

destinadas a comentários adicionais, e apresentaram a sugestão de que ocorresse 

essa centralização de aquisição. No item 4.5 deste artigo é apresentada uma sugestão 

de centralização quando há grande quantidade de OM a serem apoiadas. 

No tocante à realização de processos licitatórios de TIC, os ativos de TI, que 

possuem alto valor agregado, precisam ser feitos de forma centralizada. 

Equipamentos como, por exemplo, servidores de backup, armazenamento, segurança 

e os destinados à infraestrutura de rede (servidores e roteadores), devem ser 

adquiridos por intermédio da Ba Adm Ap ou por uma OM responsável pelo GCALC 

especializada em TIC, como um CT/CTA.  

Nesse contexto, roteadores de serviços integrados de acesso à internet 

empresarial, com capacidade de 500 Mbps de banda e com medidas de segurança 

cibernética, podem chegar a custar cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) e somente terão o seu valor vantajoso caso sejam adquiridos de forma 

centralizada. No caso do Pregão 3/2018, da UG 160034 (BRASIL, 2018), em virtude 

do 51º CT ter realizado a aquisição centralizada para as OMDS CITEx em 2018 e 

2019, pôde adquirir roteadores por cerca de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), 

o que representa uma economia de 44% em cada equipamento.  

Em complemento a esses bens de alto valor agregado, é importante destacar 

que a simples especificação de um computador de trabalho para escritório precisa ser 

especificada por uma OM de TIC ou, pelo menos, ser assistida por um militar técnico 

dessa área. No período da chefia do 51º CT por este militar, todo Termo de Referência 

de material permanente de TIC realizado sempre apresentava 4 (quatro) tipos de 

computadores, com configurações diferentes, para atender clientes diferentes. Isso é 

indissociável de um processo licitatório, pois, caso contrário, haverá situações de 

computadores com configuração de grande capacidade sendo adquiridos para serem 

empregados para usuários individuais. Essa medida evitará a possibilidade de 

veiculação de notícias negativas à imagem do Exército Brasileiro nas mídias sobre 

aquisição de computadores com valores elevados que possam ser adquiridos para o 

uso individual por um chefe de seção, para o qual uma máquina simples atende. 

Assim, as diversas normas e orientações emanadas para na área de TIC 

devem ser analisadas e aplicadas de forma a permitir um correto procedimento de 

aquisição e/ou contratação centralizada visando obter-se ao máximo a relação custo-
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benefício por diversos motivos. Um deles, obviamente, é a reduzida existência de 

militares especializados nas diversas áreas de TIC com conhecimento aprofundado 

na elaboração dos requisitos técnicos existentes nas especificidades de cada serviço 

ou equipamento, e que ao mesmo tempo conheça os detalhes administrativos e 

normativos impostos pelas legislações, as quais sofreram atualizações em 2019. 

Outro aspecto vantajoso da adoção de uma estratégia unificada de aquisição, 

realocação e descarte do parque de ativos de TIC é que os CT/CTA fazem aquisições 

de computadores de grande porte para serem utilizados nas suas Divisões Técnica e 

de Operação com a finalidade de elaboração de projetos e empregar programas que 

necessitem de máquinas de configuração elevada.  

Entretanto, decorrente da constante necessidade de atualização dos softwares 

empregados, normalmente após dois anos de uso esses computadores precisam ser 

substituídos ou aprimorados. No período que este Oficial chefiou o 51º CT, foi 

implementado um planejamento de realocação e descarte dos meios que faziam parte 

do parque de TIC daquele Centro. Assim, os equipamentos que eram substituídos, 

mas que ainda apresentavam boas condições de uso para um usuário integrante de 

uma seção administrativa de OM, eram transferidos para o 6º BPE ou outra OM de 

Salvador. 

Assim, os Comandantes (Cmt) das UASG responsáveis por processos 

licitatórios de TIC precisam saber que a situação interna de sua Unidade (efetivo) e o 

ambiente jurídico e técnico em que a organização está envolvida devem ser 

considerados para elaborar uma estratégia bem-sucedida para o melhor 

gerenciamento dessa atividade meio na confecção de processos centralizados de TIC 

(KINI, 2008).  

Os Cmt e Ordenadores de Despesa (OD) devem usar todos os meios 

disponíveis para alcançar esse objetivo, visando maximizar a sua capacidade de 

gerenciamento de grandes processos licitatórios centralizados para o G Cmdo 

enquadrante.  Mas para obter esse sucesso, esses oficiais devem ter plena ciência de 

que precisam empregar os apoios adequados e necessários (KINI, 2008). 

Portanto, as OM TIC precisam ser responsáveis pela elaboração ou apoio na 

confecção de processos licitatórios relacionados a aquisições ou contratações 

centralizadas desse tipo de material ou serviço, mesmo os que não são de alto valor 

agregado, a fim de evitar danos ao erário. Dessa forma, os CT/CTA precisam realizar 

ou serem empregados nessa estratégia unificada de equipamentos de TIC para 
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otimizar esse processo e aumentar a relação custo-benefício das aquisições para o 

Exército Brasileiro. 

 

4.2 ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA A ESPECIFICAÇÃO ADEQUADA 

E PRECISA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 

É importante defender que a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração não necessariamente será a de menor preço ou de maior desconto, 

conforme especificado no Art 7º do Decreto 10.024, de 20 SET 19 (BRASIL, 2019c). 

Isso deve ser destacado porque o parágrafo único do caput desse Art 7º descreve que 

o certame deverá fixar os critérios para a definição do melhor preço. Esse amparo é 

erroneamente interpretado na hora da especificação dos equipamentos e/ou serviços 

que serão adquiridos ou contratados, ocasionando em aquisições equivocadas e, 

consequentemente, danos ao erário e ao bom andamento da administração. 

Para evitar esses equívocos, nos casos em que o certame é confeccionado por 

uma OM que não seja específica de TIC ou que não possua militares com experiência 

nessa área, o CT/CTA da região de abrangência dessa UASG deverá ser consultado 

em todas as fases do planejamento de aquisição/contratação para a elaboração dos  

requisitos técnicos do ativo a ser adquirido ou desenvolvido, como um software, e para 

o serviço a ser contratado.  

É fundamental uma especificação clara e precisa da descrição do ativo a ser 

adquirido ou contratado em cada etapa do processo, apresentando as explicações e 

os documentos necessários, se for o caso, a fim de esclarecer todos aspectos 

relacionados com a sua composição, finalidade e quem pode prestar o serviço ou 

vender o equipamento.  

Por intermédio do questionário, na consulta para identificar se o CT/CTA é 

consultado ou elabora os requisitos técnicos específicos de cada serviço e/ou 

equipamento de TIC e há quanto tempo ocorre esse apoio/participação de militar de 

TIC na área de responsabilidade, nove CT/CTA informaram que são consultados em 

um tempo médio de cinco anos e uma mediana2 de três anos, mas principalmente 

para as OM da cidade sede da OM de TIC.  

 
2 Tempo médio é calculado somando-se todos os anos e dividindo a soma pelo número total de CT/CTA. Mediana 
é o valor que separa a metade maior e a metade menor da amostra de anos de apoio prestado por essas OM. 
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No tocante a esse universo e considerando que EB possui 655 (seiscentos e 

cinquenta e cinco) OM e 433 (quatrocentos e trinta e três) UG (BRASIL, 2020a) e dos 

12 (doze) CT/CTA, 3 (três) ainda não são consultados, constata-se que a participação 

efetiva das OM TIC ainda é incipiente no território nacional, pois normalmente apenas 

as OM da mesma cidade do CT/CTA são as que realizam a consulta, restringindo 

significativamente o número de OM apoiadas.   

Nesse contexto de definir detalhadamente o ativo de TIC a ser adquirido ou 

contratado, na pergunta se o Ch CT/CTA considera que esse apoio nos processos 

licitatórios tem proporcionado um aumento da efetividade das aquisições e/ou 

contratações  de TIC realizadas, assim como tem aperfeiçoado a gestão de riscos dos 

contratos desses itens, todos os Chefes responderam positivamente. 

Além disso, é importante salientar que a inserção, no Termo de Referência, de 

justificativas da necessidade de provimento de serviços altamente diferenciados em 

desempenho e/ou capacidade e que não possam ser providos por ativos que se 

encontrem descontinuados ou sem a possibilidade de atualização nos cinco anos 

seguintes a sua aquisição/contratação minimizará os pedidos de informação ou 

tentativas de impugnação durante a fase aberta do certame e evitará danos ao erário.  

 

4.3 DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA AS EMPRESAS 

LICITANTES 

 

Os CT/CTA também devem ser consultados, caso não sejam os responsáveis 

pelo certame, para a elaboração das definições das habilitações técnicas mínimas 

necessárias (permitidas pela Lei 8.666/93 e demais legislações) que as empresas de 

TIC devem possuir para participarem dos certames. 

Baseado no questionário enviado, identificou-se que 9 (nove) dos 12 (doze) 

CT/CTA são consultados para o estabelecimento das habilitações técnicas 

necessárias para que as empresas interessadas possam participar de um processo 

licitatório de TIC. 

Apesar da porcentagem ser alta nesse item, chegando a 75% do total, é 

importante salientar que aqueles 9 (nove) CT/CTA consultados são somente para as 

OM sediadas na Guarnição em que eles se encontram. Isso destaca que ainda há 

muito a avançar nessa área, a fim de evitar que processos sejam cancelados em 
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virtude de licitações desertas ou fracassadas decorrentes de definições insuficientes 

ou elevadas de habilitações técnicas para as empresas.  

Dessa forma, é fundamental considerar que há possibilidade de definir-se, no 

Termo de Referência, algumas credenciais mínimas para autorizar a participação de 

licitantes, como, por exemplo, possuir capital de giro mínimo proporcional ao bem 

adquirido ou serviço contratado, apresentar comprovantes de realização de serviços 

semelhantes em outros entes, fornecer garantia estendida de até cinco anos e 

equipamentos compatíveis com os já empregados na OM, dentre outros. 

Essas comprovações podem ser solicitadas, conforme previsto no Inciso II do 

Art 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), que descreve que pode 

ser solicitada comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos.  

Para finalizar, é importante salientar que o Inciso I do § 1º do Art 30 menciona 

que não se pode obrigar a licitante a possuir, no momento do envio da proposta, em 

seu quadro permanente, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente. Porém, a OM contratante pode e deve solicitar 

que a empresa possua o especialista necessário à realização do serviço no momento 

da assinatura do contrato, pois a partir deste momento não existe mais a expectativa 

de contratação. 

 

4.4 COMPROVAÇÃO JURÍDICA DO ATENDIMENTO OU NÃO DAS 

ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS INERENTES À BASE LEGAL E 

ADMINISTRATIVA 

 

No tocante à análise jurídica, a Advocacia Geral da União (AGU), por 

intermédio das Consultorias Jurídicas da União (CJU) estaduais, realiza a avaliação 

dos processos licitatórios elaborados pelas OM do EB, aprovando e autorizando a sua 

publicação e realização da fase externa. Entretanto, as interpretações e emissões de 

pareceres dos advogados das CJU de cada Unidade da Federação apresentam 

algumas nuances que dificultam a elaboração de um modelo final único para ser 

empregado por todas as OM que elaboraram as licitações de TIC no território nacional.  
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É importante ter em mente que os advogados da CJU analisam os processos 

licitatórios sem uma interpretação técnica em TIC, o que normalmente eles deixam 

claro na emissão do parecer. Assim, as orientações e recomendações sobre os 

certames emanados daquelas Consultorias Jurídicas devem ser analisadas pelas OM 

de Telemática (OMT) antes de serem atendidas todas as correções jurídicas daquele 

órgão. 

Sobre a atuação das CJU nas áreas dos CT/CTA, este autor inseriu uma 

questão sobre esse assunto, na qual somente 3 (três) das 12 (doze) OMDS CITEx 

informaram que não receberam orientações e/ou recomendações específicas sobre 

processos centralizados de aquisição e/ou contratação de tecnologia de informação. 

Assim, comprova-se que os militares responsáveis pela confecção da fase 

interna do processo devem ater-se a essas orientações jurídicas, a fim de evitar que 

o certame receba pedidos de informação ou de impugnação durante a fase externa, o 

que irá atrasar a definição da empresa vencedora. Isso não significa alterar o que foi 

observado pelo advogado, mas sim apresentar as justificativas e os documentos que 

comprovem a necessidade da especificação técnica. 

Na elaboração de cada processo licitatório de TIC, devem ser apresentadas 

comprovações explícitas, por meio de declarações ou justificativas, sobre o motivo 

pelo qual cada determinação jurídica da legislação deixou de ser atendida antes do 

primeiro envio à Consultoria Jurídica da União. Essa abordagem é muito importante 

na elaboração do certame e evita o retorno da documentação para a OM para que 

seja complementada, pois o que parece óbvio para um técnico não o será para um 

analista jurídico.  

Uma das situações que se analisa neste item é de que as obrigações impostas 

pela legislação podem ser justificadas caso não sejam atendidas no certame. Exemplo 

disso são as que foram realizadas no processo licitatório para contratação de serviços 

de conexão de enlaces de longa distância dedicado metro-ethernet (ponto-a-ponto 

dedicados de camada dois)3 para transmissão de dados via canal de comunicação 

digital, do Pregão Eletrônico Nº 7/2017(BRASIL, 2017b). Esse processo ocorreu ainda 

sobre a vigência da Instrução Normativa nº 3-MPOG, de 20 de abril de 2017 (BRASIL, 

 
3 Metro Ethernet. Conceito já explicado na nota de rodapé nº 1, na página 9 deste documento. Camada 

2 está relacionado a enlace de dados. Envolve: Ativação e desativação do Enlace de Dados; 
Supervisão e Recuperação em caso de anormalidades; Sincronização; Segmentação e delimitação das 
unidades de dados; Controle de erros e sequenciamento das unidades de dados; e Controle de Fluxo. 
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2017a), que foi revogada pela Instrução Normativa nº 73-ME, de 5 de agosto de 2020 

(BRASIL, 2020c). 

Em ambas está previsto que a pesquisa de preços para fins de determinação 

do preço estimado em processo licitatório deve ser priorizada por intermédio de 

consulta ao Painel de Preços, conforme Inciso I, e em aquisições e contratações 

similares de outros entes públicos, definido no Inciso II, e que deverá ser apresentada 

uma consulta mínima de 3 (três) valores pesquisados para ser definido o valor máximo 

a ser utilizado para a aquisição/contratação de TIC.  

Para esse Pregão 7/2017, apesar de mencionar os valores contratados por 

outras OM, o 51º CT teve que anexar justificativas para declarar que os dois pregões 

que estavam disponíveis no Painel de Preços não poderiam ser utilizados na cotação 

de valores porque eram para cidades em que a infraestrutura de TIC estava em 

melhores condições que Salvador e das cidades do interior da Bahia.  

Além disso, por insuficiência de orçamentos na pesquisa de preços, foi 

necessário fazer justificativas informando somente a obtenção de dois orçamentos, 

por descartar um terceiro que estava com valor muito alto em relação as outras duas 

cotações, e porque diversas empresas consultadas não remeteram os orçamentos. 

Para comprovar isso, foi necessário anexar os diversos e-mails e ofícios enviados e 

comprovantes que esses documentos não foram respondidos. 

Portanto, os Cmt UG devem priorizar certames destinados às aquisições 

centralizadas de equipamentos e serviços de TIC sem considerar as legislações 

existentes como entraves. Dessa forma, os militares especialistas de TIC dos CT/CTA 

devem ser empregados para a confecção de justificativas para a utilização de outras 

formas de obtenção de orçamentos. 

 

4.5 CENTRALIZAÇÃO QUALITATIVA DAS AQUISIÇÕES 

 

Essa proposta, apesar de parecer semelhante ao primeiro item apresentado, é 

diferente no que se pretende propor. Essa sugestão está relacionada com a FIGURA 

01 deste trabalho e tem a finalidade de otimizar a Ação Estratégica de racionalizar as 

estruturas organizacionais do OEE de aumentar a efetividade na gestão do bem 

público.  

Dentro desse processo de racionalização da Força, que se assenta na tríade 

estruturas, processos e cargos, a implantação e a restruturação de Ba Adm Ap deve 
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ocorrer sob a premissa de não se aumentar o efetivo do EB. Nesse sentido, o Exército 

ativou, em 4 FEV 15 (BRASIL, 2015), o Comitê Gestor do Processo de Racionalização 

Administrativa do Exército Brasileiro, cabendo-lhe exercer o controle das novas 

estruturas administrativas propostas, no escopo do Processo de Transformação e 

estabelecer indicadores a serem acompanhados e metas a serem atingidas. 

Nesse processo de transformação e racionalização, a quantidade atual de Ba 

Adm Ap existentes no EB é a descrita no QUADRO 1, sendo que a primeira Base 

implantada foi a Ba Adm Ap/3ª RM, em 2011. 

Ord CODUG CODOM SIGLA (a) CIDADE RM C Mil A 

01 160242 000992 Ba Adm Cmplx Sau RJ 

Rio de Janeiro-RJ 1ª RM CML 02 160296 001396 Ba Adm/Bda Inf Pqdt 

03 160303 001032 Ba Adm Ap/1ª RM 

04 160457 001214 Ba Adm Ap/Ibirapuera São Paulo-SP 2ª RM CMSE 

05 160392 001222 Ba Adm Ap/3ª RM (b) Porto Alegre-RS 
3ª RM 

CMS 06 160413 001388 Ba Adm Gu SM Santa Maria-RS 

07 160192 001164 Ba Adm Ap/5ª DE Curitiba-PR 5ª RM 

08 160175 001412 Ba Adm Gu JP João Pessoa-PB 

7ª RM 
CMNE 

09 160225 001362 Ba Adm/Curado Recife-PE 

10 160342 001420 Ba Adm Gu N Natal-RN 

11 160045 001438 Ba Adm Gu F Fortaleza-CE 10ª RM 

12 160196 001198 Ba Adm Ap/CMN Belém-PA 8ª RM CMN 

13 160530 001321 Ba Adm Ap / CMO Campo Grande-MS 9ª RM CMO 

14 160098 001347 Ba Adm/C Op Esp Goiânia-GO 

11ª RM CMP 
15 160148 001131 Ba Adm Ap/CMP 

Brasília-DF 16 160186 001156 Ba Adm/QGEx 

17 160528 001248 Ba Adm/CCOMGEx 

OBSERVAÇÕES: 
(a) Unidade Gestora Executora (UGE), com autonomia administrativa: todas as Ba Adm Ap, com 
exceção da Ba Adm Ap/3ª RM, todas as Ba Adm são UGE; 
(b) Unidade Administrativa semi-autônoma (vinculada administrativamente a uma UGE): Ba Adm Ap/3ª 
RM, vinculada ao Cmdo 3ª RM. 

QUADRO 1 – Relação das Ba Adm Ap ativadas no Exército Brasileiro 
FONTE: O autor, baseado nas informações disponíveis das Ba Adm Ap em BRASIL, 2020b. 

 

Conforme planejamento daquele Comitê Gestor, além da finalização da 

implantação das Ba Adm apresentadas no QUADRO 1, as seguintes metas também 

foram definidas no âmbito do EB: 

a. início da implantação das B Adm nas Gu de Caçapava-SP, Campinas-SP, Maceió-

AL, Bagé-RS, Uruguaiana-RS, Pelotas-RS e Santiago-RS;  

b. implantação do novo modelo de estrutura da B Adm/Bda Inf Pqdt no Rio de Janeiro 

– RJ; e  
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c. realização de Visita de Orientação Técnica (VOT) em 15 (quinze) futuras B Adm 

espalhadas em 12 diferentes Guarnições. 

Esse processo de racionalização reduzirá a quantidades de UG e, 

consequentemente, de OD, mas não trará efetividade para a Força se não ocorrer um 

processo de centralização qualitativa das aquisições. Essa proposta trata-se de adotar 

um escalonamento das aquisições centralizadas envolvendo as diversas Bases 

existentes em cada C Mil A. A sugestão é que a aquisição e/ou contratação de 

determinado bem ou serviço seja realizado por uma Base específica para todas as 

OM da RM ou do C Mil A e não somente para as subordinadas ao G Cmdo apoiado 

pela Ba Adm Ap ou para as OM que estejam localizadas na mesma cidade. Na Capital 

Federal, por exemplo, existem três Ba Adm Ap que podem dividir, entre elas, as 

responsabilidades de elaboração de processos licitatórios, sendo, obviamente, os 

certames de TIC de responsabilidade da Ba Adm/CCOMGEx.  

No Comando Militar do Sul, por exemplo, considerando que o Rio Grande do 

Sul já possui Bases implantadas em Porto Alegre e Santa Maria e que terá, ao final 

da implantação de todas as Bases, também em cada sede de Brigada, ou seja, 

Pelotas, Bagé, Uruguaiana e Santiago, poderá distribuir os pregões entre essas UG 

para todas as OM daquele estado. Essa solução reduz os impactos da falta de efetivo 

na Base Adm Ap, assim como a demora no atendimento de elaboração de cada 

certame, que são argumentos negativos abordados sobre a ativação de Ba Adm. 

Portanto, a realização de uma centralização qualitativa das aquisições permitirá 

um melhor aproveitamento da funcionalidade das Ba Adm Ap, empregando de forma 

mais efetiva os militares de TIC para aquisições de grande porte, para uma quantidade 

maior de OM, propiciando uma economia muito maior em escala para a Força.  

 

4.6 ACOMPANHAMENTO DO HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC 

DE CADA OM PARTICIPANTE DO PREGÃO 

 

A UG responsável pela centralização das aquisições deverá realizar o 

levantamento do histórico de aquisições das OM participantes em cada SRP. Essa 

sugestão é porque o Exército Brasileiro terá mais credibilidade junto aos licitantes se 

a porcentagem de uso do pregão for o mais próximo possível do valor total orçado, 

conforme detalhado no QUADRO 2. Além disso, e mais importante, dependendo do 

material que foi orçado, caso este envolva importação ou fabricação antecipada, após 
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a assinatura do contrato a empresa poderá fazer aquisição ou fabricação antecipada, 

gerando um custo inicial pela previsibilidade da venda para a Instituição Militar.  

No período de Chefia do 51º CT, este Oficial determinou que fosse realizado o 

levantamento da porcentagem de empenho de cada OM nos SRP de responsabilidade 

daquele Centro, conforme QUADRO 2. Esse levantamento passou a ser usado, pelo 

51º CT, para reduzir as quantidades solicitadas de cada OM no SRP. A OM que 

solicitasse permanecer com a quantidade inicial, mesmo que ela fosse superior ao 

seu histórico de empenho, deveria justificar e comprovar que receberia recurso para 

aquela aquisição programada.  

Esse procedimento é fundamental que seja realizado, principalmente para UG 

responsáveis por certame de TIC, pois normalmente são materiais e serviços de valor 

elevado. Assim, se as aquisições orçadas no SRP não forem realizadas conforme um 

percentual alto do que foi orçado, a empresa contratada poderá alegar prejuízos juntos 

aos órgãos de fiscalização externa, podendo dar origem a ações judiciais contra a OM 

e dano à imagem da Força. 

 

QUADRO 2 – Porcentagem de empenho realizado nos SRP TIC 51º CT 
FONTE: O autor, baseado nas informações disponíveis em BRASIL, 2018. 

 

Dessa forma, as UG responsáveis pelas aquisições centralizadas deverão 

realizar o acompanhamento do histórico de aquisição de material de cada OM 

participante do pregão, a fim de evitar a possibilidade de abertura de ações judiciais 

contra a própria UG, o EB ou a União. 

 

SRP nº Descrição Valor Orçado Valor Usado 
% de 
Uso 

Gráfico 

do uso 

1/2016 
Materiais de Consumo e 
Permanente de TIC 

28.097.192,50 2.185.017,50 7,22% 

 

4/2016 
Softwares (SO, edição de 
documentos, edição de 
imagens, dentre outros) 

2.302.818,78 30.529,50 1,31% 

 

5/2016 

(a) 

Materiais de Consumo e 
Permanente de TIC 

11.090.169,94 567.662,87 4,87% 

 

OBSERVAÇÕES:     

(a) SRP com data referência de 2016, mas utilizado em 2017.  

 Valor Orçado     
 Valor Usado     
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5. RECOMENDAÇÕES 

 

Da análise realizada, considerando a importância do assunto e com o objetivo 

de possibilitar a otimização da funcionalidade das Ba Adm Ap, recomenda-se: 

 

5.1: Recomendação n° 01: adoção de uma centralização qualitativa das aquisições, 

aproveitando todas as Ba Adm Ap do C Mil A. Assim, deve-se distribuir, para cada 

UG, a responsabilidade de aquisição de determinado tipo de material ou contratação 

de serviço para todas as OM do C Mil A. Esta recomendação possibilitará a otimização 

da aplicação de recursos humanos, materiais e financeiros, dentre outros, visando 

maximizar a sua capacidade de gerenciamento de grandes processos licitatórios 

centralizados para o G Cmdo enquadrante e irá facilitar a metodologia de 

planejamento do emprego das Unidades especializadas. Para a adoção desta medida, 

sugere-se: 

- Estratégia unificada de aquisição, realocação e descarte do parque de ativos 

de TIC, empregando os meios adequados e necessários para a consolidar esse 

procedimento. 

- Estabelecimento de critérios para a especificação adequada e precisa dos 

requisitos técnicos dos bens que serão adquiridos ou serviços que serão contratados, 

analisando as demandas das OM participantes. 

- Formulação de metodologia para a realização, dentro de cada C Mil A, de 

aquisição centralizada, definindo-se qual a responsabilidade de cada Ba Adm Ap, que 

não poderá ser alterada a cada mudança de Comando, a fim de evitar a solução de 

continuidade.  

 

5.2: Recomendação n° 02: adoção de um apoio jurídico efetivo na elaboração dos 

certames de TIC. Para isso, deve buscar-se uma aproximação com a CJU da área de 

atuação do C Mil A, visando reduzir a quantidade de questionamentos e impugnações 

de pregões de TIC. Para isso sugere-se: 

- Comprovação jurídica do atendimento ou não das especificações das normas 

inerentes a base legal e administrativa. 

- Definição de critérios mínimos condizentes de habilitação técnica para as 

empresas licitantes. 

- Realização de reuniões de coordenação entre especialistas de TIC e os 
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advogados da CJU, dependendo do processo licitatório a ser lançado, a fim de 

esclarecer algumas particularidades dos serviços de TIC, os quais podem se confundir 

com serviços de engenharia e, por isso, serem solicitados procedimentos e 

documentos que não se enquadram na licitação de TIC. 

- Formulação de documentação pertinente que oriente o esforço jurídico 

conjunto no sentido de viabilizar e coordenar os processos licitatórios das áreas 

identificadas. 

 

5.3: Recomendação n° 03: definição de uma pequena porcentagem de acréscimo 

sobre o histórico de aquisição de material e contração de serviço de TIC de cada OM 

participante do pregão, independentemente da quantidade estabelecida pelos 

partícipes do SRP. Esta recomendação possibilita a manutenção da identidade de 

aquisição da OM, baseado no estudo do seu histórico de aquisição, visando à 

preservar a imagem da UG, e principalmente da Força, ante possíveis ações judiciais 

por falta de previsibilidade de aquisições e contratações.  

 

6. CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento, foi possível verificar que a funcionalidade das Ba 

Adm Ap ainda pode ser aperfeiçoada, a fim de trazer os reais benefícios que o Exército 

Brasileiro planeja para esse tipo de OM ou para as OM responsáveis por GCALC. 

Dessa forma, analisou-se, com base em questionário enviado aos atuais 12 

(doze) Ch CT/CTA e aproveitando-se a experiência deste Oficial como Ch 51º CT de  

12 de dezembro de 2016 a 27 de dezembro de 2019, os principais aspectos que 

normalmente atrasam a finalização de um processo licitatório de TIC ou que, em 

muitas vezes, geravam a sua impugnação. O objetivo final é otimizar a fase interna e 

externa dos certames de aquisição de bem ou contratação de serviço de TIC para as 

OM da área de responsabilidade de um C Mil A. 

Assim, para um aprimoramento do cumprimento de missão das Ba Adm Ap ou 

das OM responsáveis por GCALC, este autor apresentou algumas recomendações 

para aumentar a efetividade dessas aquisições e contratações centralizadas de TIC, 

considerando-se a gestão de riscos após a promulgação do Decreto 10.024, de 20 

SET 19. 

É importante ressaltar que a legislação de aquisições e contratações vigentes 

de TIC alterou-se significativamente em 2019 e 2020 e que o Exército Brasileiro vem 
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adotando, desde 2016, rígidos regulamentos e normas de gestão de riscos. 

Entretanto, apesar dessas ações do EB visarem minimizar os danos ao erário e à 

imagem da Força, ainda são realizadas de maneira isolada, sem objetivar a integração 

entre as Ba Adm Ap existentes em um mesmo C Mil A. 

Por fim, conclui-se que as Ba Adm Ap vêm sistematicamente cumprindo o seu 

papel de realização dos processos licitatórios para evitar ou minimizar as 

possibilidades de ocorrência de danos ao erário, reduzindo o número de UG e as 

possibilidades de divergências de realização de pregões e otimizando o emprego do 

especialista existente. Contudo, há alguns procedimentos sugeridos nesse artigo que 

devem ser empregados para otimizar o emprego dessas Bases e dos poucos 

especialistas de TIC, em virtude do avanço acelerado da tecnologia no mundo e, 

consequentemente, na Força. 
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ANEXO A 
QUESTIONÁRIO PARA CHEFE CT/CTA 

O presente questionário visa a verificar se as 12 (doze) OMDS do Centro 

Integrado de Telemática do Exército (CITEx) são consultados ou participam dos 

processos licitatórios de aquisições centralizadas de TIC dos G Cmdo aos quais estão 

vinculados administrativamente. 

As respostas dessas questões servirão de subsídios para orientar a elaboração 

de um artigo político (Policy Paper), que deverá ser elaborado para conclusão do 

Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx). 

Solicita-se que o questionário seja respondido pelo Ch CT/CTA. O objetivo desta 

pesquisa é saber sobre os casos de insucesso, as barreiras relativas à quem apoia a 

elaboração desses requisitos técnicos nesses processos licitatórios centralizados de 

TIC e quem de fato conduz a licitação. 

Tema do Policy Paper: A efetividade das aquisições centralizadas de TIC 

realizadas pelos GCALC e a gestão de riscos após a promulgação do Decreto 10.024, 

de 20 SET 19. 

QUESTIONAMENTO RESPOSTA 

1. Qual o CT/CTA que você chefia? _________ 

2. A qual G Cmdo esse CT/CTA está vinculado? _________ 
3. Os processos licitatórios de TIC desse G Cmdo são realizados 
de forma centralizada por intermédio de um GCALC?  

Caso a resposta seja positiva, solicita-se que o senhor 
responda as perguntas de 4 a 9. Na situação de resposta 
negativa, solicita-se que responda as questões 9 e 10. O item 
11 é de preenchimento opcional. 

(  ) Sim 
(  ) Não 

4. Qual a OM que realiza a elaboração desse certame 
centralizador de aquisição/contratação de TIC das OM participantes? 

_________ 

5. Esse CT/CTA é consultado ou elabora os requisitos técnicos 
específicos de cada serviço e/ou equipamento de TIC que será 
adquirido na área de apoio desse CT/CTA?  

(  ) Sim 
(  ) Não 

6. Esse CT/CTA é consultado ou elabora as definições das 
habilitações técnicas mínimas necessárias (permitidas pela Lei 
8.666/93 e demais legislações) que as empresas de TIC devem 
possuir para participarem dos certames? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

7. Há quanto tempo ocorre esse apoio/participação de militar de 
TIC desse CT/CTA no GCALC? 

_________ 

8. O senhor considera que esse apoio tem proporcionado um 
aumento da efetividade das aquisições/contratações de TIC 
realizadas de forma centralizada na área do G Cmdo apoiado, assim 

como tem aperfeiçoado a gestão de riscos dos contratos desses 
itens? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

9. A Consultoria Jurídica da União (CJU) na área desse CT/CTA 
tem alguma recomendação/orientação sobre os processos licitatórios 

(  ) Sim 
(  ) Não 
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centralizados de TIC na área desse G Cmdo?  O senhor poderá 
adicionar outras informações sobre esse questionamento no item 11. 

10. Caso não haja aquisição/contratação centralizada de TIC na 
área do G Cmdo apoiado, o senhor acredita que o apoio de militares 

especialistas em TIC na elaboração de certames de TIC irá 
aumentar a efetividade das aquisições/contratações de TIC e 
aperfeiçoar a gestão de riscos dos contratos desses itens. 

_________ 

11.  Apresente neste espaço alguma informação adicional que o senhor considera 

pertinente sobre o assunto consultado, como, por exemplo, o que falta no processo de 
elaboração do certame de TIC na área do G Cmdo apoiado por esse CT/CTA e o 
que você mudaria no processo licitatório centralizado de aquisição/contratação de 
TIC. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
 


