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Resumo. 

Os processos licitatórios, regidos pela Lei 8666/93, caracterizam-se pela aquisição
de bens/serviços no âmbito da Administração Pública, e seguem diversas regras e
procedimentos  regulados  pelos  princípios  administrativos,  os  quais  guiam  as
atividades  de  interesse  público.  Com  o  propósito  de  melhorar  o  controle  e  a
fiscalização desses processos,  inibindo possíveis  erros e fraudes cometidas pela
administração pública, o gerenciamento de risco é utilizada como uma ferramenta
importante  na  gestão  dos  recursos  públicos  conferindo  aos  atos  administrativos
maior segurança, eficiência e eficácia. O objetivo geral do estudo pretende analisar a
importância  da  gestão  de  riscos  voltada  aos  processos  de  contratações  do  41º
Batalhão  de  Infantaria  Motorizado.  O  referencial  teórico  discorreu  sobre  a
Administração Pública e suas finanças,  licitações, gestão de riscos de um modo
geral e também aplicada ao Exército Brasileiro. O trabalho caracteriza-se como uma
pesquisa exploratória e qualitativa através de referências bibliográficas e estudo de
caso.  Os resultados mostraram que gerenciamento de riscos identificou diversos
pontos sensíveis ao processo de aquisição e propôs diversas melhorias, a fim de
que  haja  uma  constância  na  correta  condução  dos  procedimentos  dentro  da
legalidade.

Palavras-chave: administração pública, licitações e  gerenciamento de riscos

Abstract. 

Bidding processes, governed by Law 8666/93, are characterized by the acquisition of
goods / services within the scope of Public Administration, and follow various rules
and procedures regulated by administrative principles, which guide activities of public
interest. In order to improve the control and inspection of these processes, inhibiting
possible errors and frauds committed by the public administration, risk management
is  used  as  an  important  tool  in  the  management  of  public  resources,  giving
administrative  acts  greater  security,  efficiency  and  effectiveness.  The  general
objective of the study aims to analyze the importance of risk management aimed at
the  hiring  processes  of  the  41st  Motorized  Infantry  Battalion.  The  theoretical
framework  discussed  Public  Administration  and  its  finances,  tenders,  risk
management  in  general  and  also  applied  to  the  Brazilian  Army.  The  work  is
characterized  as  an  exploratory  and  qualitative  research  through  bibliographic
references  and  case  study.  The  results  showed  that  risk  management  identified
several  sensitive  points  in  the  acquisition  process  and  proposed  several
improvements, in order to ensure consistency in the correct conduct of procedures
within the legal framework.
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1 INTRODUÇÃO
A  Administração  Pública,

diferentemente da iniciativa privada,

possui diversas particularidades por

administrar  recursos  públicos  em

prol  do  bem comum.  Os  princípios

da  legalidade,  eficiência  e

publicidade,  dentre  outros  que

regem a Gestão Pública, aliados às

atividades por vezes complexas para

a aquisição de materiais e serviços,

tem  exigido  cada  vez  mais  a

necessidade  de  uma  análise  dos

gestores  através  de  mecanismos

efetivos que os auxiliem na tomada

de  decisão,  a  fim  de  que  riscos

sejam  minimizados,  eliminação  de

desperdícios  e  maximização  dos

recursos.

A  gestão  de  risco  surge

como  uma  ferramenta  importante

para assegurar a inibição de fraudes

cometidas  pela  administração

pública, seja ela pela má formulação

dos editais de licitações ou pela falta

de conhecimento para a elaboração

dos processos, causando problemas

não apenas no processo de gestão

pública,  como  ferindo  os  princípios

da lei de Responsabilidade Fiscal e

comprometendo  a  integridade  dos

processos licitatórios.

Ela já é hoje uma  exigência

normativa.  Leis  sobre  contratação

pública colocam o gerenciamento de

riscos  como  etapa  fundamental  e

obrigatória  na  aquisição  de  bens  e

serviços  públicos,  previstas,  por

exemplo, na Lei nº 13.303/2016 e na

IN nº 05/2017. Essa diretriz tem sido

reiterada  pelo  TCU  e  por  outras

instâncias de controle, como a CGU.

Para  implementar  a  gestão

de riscos é  necessário  envolver  as

áreas e os agentes de planejamento

e julgamento da licitação, bem como

de  execução  do  contrato.  Leis,

normativas e o TCU estão exigindo

do agente público ações relativas a

planejar,  julgar  e  gerir  os  contratos

sob a perspectiva do risco. 

Neste  sentido,  este  artigo

tem como objetivo  discorrer  acerca

da gestão de riscos nos processos

licitatórios  de  no  41º  BI  Mtz,

apresentando a sistemática sobre a

mensuração,  análise  e

monitoramento  de  riscos  utilizada

pelas seções envolvidas no referido

processo,  servindo como referência

e  fator  de  melhoria  de  controle

interno para a OM.

O  objetivo  geral  do  estudo

pretende  analisar  a  importância  da

gestão de riscos voltada aos processos



de contratações numa OM, no caso, o

41º BI Mtz. 

Os objetivos específicos buscam

compreender  as  particularidades  do

processo  de  aquisição  de

bens/serviços  numa  OM  através  do

mapeamento  dos  seus  processos,

identificação  dos  riscos  de  cada  um

deles  e  a  avaliação  do  seu  grau  de

risco.

Quanto  à  justificativa  do  tema

abordado,  o  Exército  Brasileiro,  como

ente  federal,  representado  neste

estudo por uma Organização Militar, o

41º  BI  Mtz,  apresenta  certas

particularidades  de  gestão,

principalmente  no  que  tange  a

utilização  de  dinheiro  público  à

aquisição  de  bens,  serviços,  obras  e

afins; em que tais recursos devem ser

administrados  de  modo  eficiente  e

transparente. 

Assim,  todos os processos de

licitações devem ocorrer com o objetivo

de buscar  os melhores resultados,  às

melhores ofertas; além da necessidade

de  controlar  para  que  custos

desnecessários  não  venham  a

comprometer  a  correta  utilização  do

crédito. 

Neste  sentido,  a  gestão  de

riscos passa a ser utilizada de diversas

maneiras,  oferecendo  maior

transparência  e  celeridade  aos

processos,  além  de  aumentar  a

competitividade  entre  as  empresas

ofertantes e assim conseguir melhores

preços para os processos desejados.

No  âmbito  do  Exército

Brasileiro,  a gestão de risco faz parte

do Sistema de Excelência no Exército

Brasileiro  (SE-EB) que  tem  como

objetivo medir a qualidade do trabalho

da  instituição  e  propor  melhorias  que

levem a Força Terrestre a otimizar seus

procedimentos, economizar recursos e

esforços,  bem  como  conduzir  a

instituição na busca pelo estado da arte

em sua qualidade gerencial.

O  presente  estudo  pretende

contribuir  para  a  OM  através  da

identificação  das  vulnerabilidades  a

que  está  sujeita,  analisando

previamente  as  providências  a  serem

tomadas caso algum fato prejudicial  à

Administração  venha  a  ocorrer,  e

identificar  maneiras  de  reduzi-las  ou

mitigá-las,  possibilitando  conhecer  e

manipular os fatores relacionados aos

riscos e, assim, permitir ao Ordenador

de  Despesas  e  demais  Agentes  da

Administração,  tratar  com  eficácia  as

incertezas,  os  riscos  e  as

oportunidades a elas associadas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO



2.1. A Administração Pública e suas 
finanças

A administração  pública  pode

ser  entendida  como  um  conjunto  de

entidades pertencentes ao Estado, com

a  finalidade  de  prestar  serviços

públicos  e  atender  as  necessidades

dos  cidadãos,  bem como do  coletivo.

Martins (2010)

Ela consiste em todo elemento

do  Estado  destinado  à  prestação  de

serviços voltados ao cumprimento das

necessidades  coletivas  e  sociais.

“Administração Pública é  a gestão de

bens  e  interesses  qualificados  da

comunidade  no  âmbito  federal,

estadual  ou  municipal,  segundo  os

preceitos do Direito e da Moral, visando

ao bem comum” (MEIRELLES, 2001, p.

78). 

Por  o  Estado  utilizar  esta

administração  como  ferramenta  à

realização  de  suas  políticas

governamentais  e  objetivar  a

modernização  da  administração  no

setor público, este processo de gestão

deve  ocorrer  de  modo  contínuo,  com

modelos  planejados  segundo  os

padrões  governamentais  para  que  as

demandas sociais possam ser eficazes.

Deste  modo,  este  tipo  de

administração  não  possibilita  a

presença  de  vontades  ou  liberdades

pessoais,  do  mesmo  modo que  pode

vir a ocorrer nas instituições em geral;

pois, os órgãos públicos devem agir em

concomitância  com  a  legislação

vigente,  e  em  especial  com  as

regulamentações  impostas  na

Constituição  Federal  de  1988,  a  qual

rege as atribuições destinadas à União,

Estado e Municípios. Onde, segundo o

art.  37  da  referida  Constituição,

preceitua:

“Art.  37.  A administração pública

direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União,  dos Estados,

do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios  obedecerá  aos

princípios  de  legalidade,

impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência (BRASIL,

1988).”

Estes  princípios  são  os

responsáveis por nortear as atividades

dos  administradores  e  demais

funcionários  públicos,  permitindo  uma

administração  mais  clara  e

transparente,  voltada  ao  atendimento

das necessidades públicas.

Como  mencionado

anteriormente,  o  Estado  se  utiliza  de

atividades  financeiras  para  satisfazer

as  necessidades  coletivas  dos



indivíduos  e  gerenciar  a  criação  e

obtenção  de  recursos,  bem  como

despendendo-os,  para  que  as

necessidades  sejam  supridas,  quanto

ao atendimento assumido pelo próprio

Estado. 

Ele tem por atividade financeira

obter  receitas,  criar  créditos,  gerir

orçamentos  e  despender  os  recursos

indispensáveis  à  satisfação  das

necessidades coletivas que estão sob

sua  responsabilidade.  Deste  modo,

desempenha  procedimentos

administrativos,  sociais,  políticos  e

legais,  com o objetivo de assegurar a

satisfação coletiva. 

A partir desta perspectiva pode-

se  compreender  a  importância  da

gestão  dentro  da  administração

pública,  como  forma  de  orientar,

controlar e demonstrar a programação

e execução orçamentária,  financeira e

patrimonial  das  instituições  de  direito

público. 

2.2. Licitações

As  aquisições  de  bens,

produtos,  serviços,  obras  e  afins  na

Administração Pública utiliza licitações

entre as empresas ofertantes, a fim de

promover  alternativas  e  disputas

competitivas  pelo  melhor  preço  de

oferta,  de  acordo  com  a  Constituição

Federal de 1988, em seu art.37, inciso

XXI em que:

“ressalvados  os  casos

especificados  na  legislação,  as

obras,  serviços,  compras  e

alienações  serão  contratados

mediante  processo  de  licitação

pública que assegure igualdade

de  condições  a  todos  os

concorrentes, com cláusulas que

estabeleçam  obrigações  de

pagamento,  mantidas  as

condições efetivas da proposta,

nos  termos  da  lei,  o  qual

somente permitirá as exigências

de  qualificação  técnica  e

econômica  indispensáveis  à

garantia  do  cumprimento  das

obrigações.” (BRASIL, 1998)

A Lei 8666 regulamentou esse

dispositivo  em  1993  e  pretendeu-se

evitar  favoritismos  por  parte  da

administração  tratando  os  licitantes

com  isonomia  e  impulsionar  o  poder

público  a  fazer  bons  negócios  que,

segundo a lógica da Lei,  são aqueles

em  que  há  menor  dispêndio  de

recursos públicos.

Por  outro  lado,  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  sob  a  Lei

Complementar  nº  101/2000  segundo



Cruz (2011) é compreendida como um

código  de  conduta  destinado  aos

gestores  públicos  em  todo  o  Brasil,

valendo-se  aos  poderes  Executivo,

Judiciário e Legislativo, e que envolve

os  governos  Federal,  Estadual  e

Municipal. 

Para  Cruz  (2011),  sua

importância  reside  no  fato  de

responsabilizar o administrador público

especificamente  na  gestão  financeira,

partindo  de  um  acompanhamento

sistemático  do  desempenho  de  seu

governo, seja mensal, trimestral, anual

ou plurianual. A autoridade pública que

administra  e  usufrui  do  ente  estatal

como  se  seu  fosse  passou  a  ter

problemas sérios com o advento desta

lei complementar. 

Assim,  o  objetivo  principal  da

referida  lei  foi  impor  normas  de

conduta, de forma organizada, para os

gestores  públicos  dos  entes

federativos,  seja  da  União,  Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios,  não

somente  aos  gestores  das

administrações  diretas,  como  também

de  toda  a  administração  pública

indireta.

2.3. Gestão de Riscos

Na  concepção  de  Cocurullo

(2002,  p.  50),  os  riscos  podem  ser

definidos por: 

“Risco é a variação potencial nos

resultados,  estando presente  em

quase tudo o que se faz. Quando

o risco está presente, o resultado

não  pode  ser  precisamente

previsto. Além disso, o risco não

significa,  necessariamente,

possibilidade de perda. Assim, ao

se  determinar  o  risco,  avaliá-lo

adequadamente  e  bem

administrá-lo, soluções cautelares

apropriadas podem ser previstas,

o  que,  consequentemente,  pode

gerar  resultados  benéficos.  É  o

ponto de vista  de se enxergar o

risco  como  possibilidade  de

sucesso e não de fracasso.”

Sempre  que  ocorrem

mudanças  no  cenário  vivenciado,  as

incertezas e  a  insegurança tornam-se

mais  presentes  nos  ambientes

organizacionais  e,  consequentemente,

os  riscos  podem  se  tornar  mais

temerosos diante do desconhecimento

sobre  as  possíveis  situações  que

podem ocorrer no futuro. E este medo

do desconhecido eleva a possibilidade

de novos riscos, quando as instituições

não  se  encontram  preparadas  com



planejamentos  de  suporte

(NASCIMENTO, 2011). 

Assim,  surge  a  gestão  de

riscos,  um  modo  de  gerenciar,

desempenhado por gestores, gerentes

e  administradores,  com  o  intuito  de

identificar  possíveis  elementos  que

possam  causar  algum  perigo  ao

negócio,  como  por  exemplo,  um

comportamento  humano,  uma

ocorrência  política,  uma  nova

tecnologia,  um  processo,  relações

comerciais,  entre  outros

(NASCIMENTO, 2011). 

“Entende-se  que  a  gestão  de

riscos  não  consiste  na  atividade

voltada  a  eliminação  de  riscos,

mas  sim  à  sua  identificação,

mensuração  e  controle.  O

principal  desafio  dentro  do

gerenciamento  de  riscos  é  se

antecipar cada vez mais sobre as

possibilidades  de  risco  que

possam  afetar  negativamente  a

instituição,  devendo  trabalhar  de

forma preventiva. O segredo é o

tempo.  Quanto  mais  cedo

identificar  e  tratar,  menor  é  a

possibilidade de o risco ocorrer de

fato  e  gerar  perdas”

(NASCIMENTO, 2011, p.14).

O processo da gestão de riscos

consiste, basicamente, na identificação

sobre os principais elementos e ativos

que necessitam de acompanhamento e

quais  as  possíveis  vulnerabilidades  e

ameaças  que  poderiam  influenciar

estes  ativos  e  assim  comprometer  a

proteção do sistema financeiro. A partir

desta  identificação,  se  torna  possível

criar estratégias para se planejar como

tais elementos podem ser monitorados

paras  não  ocorrerem  desempenhos

negativos e, caso venham ocorrer, que

os mesmos possam ser mensurados e

assim  evitar  reincidências  futuras

(SILVA, 2006).

2.4.  Gestão  de  Riscos  no  Exército

Brasileiro

O  Exército  Brasileiro,

acompanhando a evolução das demais

organizações no que tange a gestão de

riscos, aprovou a Portaria n 004, de 3

de janeiro de 2019, como a finalidade

de  estabelecer  princípios,  objetivos  e

diretrizes  gerais  para  a  gestão  de

riscos  e  dos  controles  internos  da

gestão  relacionados  aos  planos

estratégicos,  programas,  projetos  e

processos,  de acordo com as normas

internas  da  instituição;  e  definir  a

estrutura  de  gestão  de  riscos  e

controles no suas competências. 

Os componentes dos controles

internos da gestão e do gerenciamento



de riscos aplicam-se a todos os níveis,

unidades  e  dependências  da

instituição,  devendo  atender  aos

seguintes princípios: 

“I  –  agregação  de  valor  e

proteção  as  atividades  da

organização;

II  -  alinhamento  ao  Sistema  de

Planejamento  Estratégico  do

Exército (SIPLEx);

III  –  integração  aos  processos

organizacionais;

IV  –  integração  ao  processo  de

tomada de decisão;

V  -  respostas  adequadas  à

relevância do risco;

VI  –  sistematização  e

oportunidade;

VII  -  alinhamento  aos  contextos

interno e externo da organização;

e

VIII  - dinamismo, interatividade e

capacidade  de  reação  às

mudanças.” (BRASIL, 2018)

A  gestão  de  riscos  deve

possibilitar ao Exército Brasileiro atingir

os seguintes objetivos:

“I  -  aumentar a probabilidade de

alcance dos objetivos estratégicos

e  organizacionais,  reduzindo  os

riscos a níveis aceitáveis;

II - fomentar uma gestão proativa;

III  –  aperfeiçoar  a  eficiência,

eficácia  e  efetividade  dos

programas,  projetos  e  processos

organizacionais;

IV - melhorar a governança;

V -  atender a normas, requisitos

legais e regulatórios pertinentes;

VI  -  salvaguardar  recursos

públicos para prevenir perdas de

toda ordem, mau uso e danos ao

erário;

VII  –  aperfeiçoar  os  controles

internos da gestão;

VIII  -  estabelecer  uma  base

confiável  de conhecimentos para

tomada  de  decisão  e

planejamento em todos os níveis;

IX  -  melhorar  a  identificação  de

oportunidades e riscos; e

X - contribuir para o programa de

integridade.” (BRASIL, 2018)

A  luz  desses  princípios  e

objetivos, foi aprovado manual técnico

da metodologia de gestão de riscos do

Exército  Brasileiro  (EB20-MT-02.001),

por meio da  Portaria  nº 292,  de 2 de

outubro de 2019, com a finalidade de



apresentar  metodologia  e  critérios

técnicos  para  a  aplicação  prática  da

gestão de riscos, bem como orientar a

identificação, a avaliação, o tratamento,

o monitoramento e a comunicação dos

riscos institucionais.

3 METODOLOGIA 

O  método  é  um  conjunto  de

processos  pelos  quais  se  torna

possível  conhecer  uma  determinada

realidade, produzir  determinado objeto

ou  desenvolver  certos  procedimentos

ou  comportamentos  (OLIVEIRA,1997).

O método científico caracteriza-se pela

escolha de procedimentos sistemáticos

para  descrição  e  explicação  de  uma

determinada situação sob estudo e sua

escolha  deve  ser  baseada  em  dois

critérios básicos: a natureza do objetivo

ao qual se aplica e o objetivo que se

tem  em  vista  no  estudo  (FACHIN,

2001). 

Esta  pesquisa  pode  ser

classificada,  quanto  à  natureza  de

aplicada. A pesquisa aplicada segundo

Silva  e  Menezes  (2001)  tem  por

objetivo  gerar  conhecimentos  para

aplicação prática dirigida à solução de

problemas  específicos.  Envolve

verdades e interesses locais.

Já  quanto  aos  objetivos,  a

pesquisa  classifica-se  como

exploratória.  Para  MATTAR  (1996,  p.

18),  “visa  prover  o  pesquisador  de

maior  conhecimento  sobre  o  tema ou

problema  de  pesquisa  em perspetiva.

Já GIL (2002) destaca que a pesquisa

exploratória é  a que apresenta menor

rigidez  no  planejamento,  pois

geralmente  envolvem  levantamento

bibliográfico  e  documental,  entrevistas

não  padronizadas  e  estudo  de  caso.

Procedimentos como de amostragem e

técnicas  quantitativas  de  coleta  de

dados  não  são  costumeiramente

aplicados a essas pesquisas.

O  delineamento  da  pesquisa

será norteado por uma fundamentação

teórica sobre o tema, coleta de dados

documentais para o estudo de caso e

sua análise.

Para compor o estudo proposto,

a  revisão  de  literatura  será  realizada

através  de  buscas  na  internet  de

artigos  científicos  e  monografias  mais

recentes  (cinco  anos),  sites  de

entidades  acadêmicas  como

Universidades,  Faculdades  e

Fundações,  além  da  legislação

brasileira e livros.

Os  instrumentos  utilizados  para

o  estudo  foi  análise  documental  do

mapeamento de riscos do 41º BI Mtz,

bem  como  a  observação  direta  do

funcionamento de todos os processos

de  aquisição  de  bens  e  serviços



realizados  pela  Seção  de  Aquisições,

Licitações e Contratos (SALC) da OM.

Todas  as  informações

coletadas  através  da  pesquisa

bibliográfica e documental,  bem como

aquelas  fornecidas  pela  SALC,  foram

analisadas à luz do Manual Técnico de

Metodologia  de  Gestão  de  Riscos  do

Exército  Brasileiro,  possibilitando  uma

inter-relação entre a teoria e a prática.

A presente pesquisa desenvolve-

se  visando  demonstrar  a  importância

da gestão de riscos nos processos de

aquisições  de  bens  e  serviços  no

âmbito de uma Organização Militar do

Exército Brasileiro, assim sendo, limita-

se  a  levantar  e  analisar  dados

referentes ao mapeamento de riscos da

41º BI Mtz no ano de 2020.

4 RESULTADOS

O  41º  BI  Mtz  é  uma

Organização  Militar  que,  dentro  da

estrutura  organizacional  do  Exército

Brasileiro, tem a missão de preparar a

tropa  para  o  seu  emprego  seja  nas

diversas  atividades  de  instrução

previstas anualmente, seja naquelas de

caráter inopinado.

Para  apoiar  todas  essas

atividades,  é  necessário  seguir  uma

logística  de  suprimentos  que  começa

desde  o  planejamento  de  todas  as

necessidades de materiais e serviços,

segue a etapa de compras públicas e

finaliza-se  na  distribuição.  No  caso

deste  estudo,  foi  analisado  os  riscos

advindos  das  compras  públicas

caracterizados  pelos  processos

licitatórios previstos na lei 8.666/93.

Os processos licitatórios no 41º

BI  Mtz  são realizados pela  Seção  de

Aquisições,  Licitações  e  Contratos

(SALC)  visando  sempre  a

transparência,  legalidade,  eficiência

nos  processos  e  o  aproveitamento

máximo  dos  recursos.  Para  tanto,  foi

elaborado um plano de gerenciamento

de riscos, seguindo Manual Técnico de

Metodologia  de  Gestão  de  Riscos  do

Exército Brasileiro.

4.1.  Componentes  do  processo  de

gestão de risco

Na  elaboração  do

gerenciamento de risco dos processos

licitatórios,  conforme  o  art  22  do

Manual  Técnico  de  Metodologia  de

Gestão  de  Riscos  do  Exército

Brasileiro,  foram  observados  os

seguintes  componentes  do  Processo

de Gestão de Riscos:

1.



Componentes do Processo de Gestão de Riscos
I-Ambiente Interno Organização Militar do Exército Brasileiro, locali-

zada  na  cidade  de  Jataí-GO,  constituída  por

cerca de 700 militares.
II - Fixação dos Objetivos -Acompanhar a execução das licitações a partir

da entrada na SALC até sua homologação;

-Acompanhar e orientar as instruções processu-

ais das pesquisas de preços e elaboração dos

termos de referência; e

-Acompanhar a execução dos empenhos.
III-Identificação dos Eventos -Identificação dos fatores que limitam a execu-

ção das licitações;

-Identificação de pesquisas de preços mal ela-

boradas  que  ocasionam  sobrepreço  de  orça-

mentos  estimados,  bem  como  descrições  de

materiais/serviços ineficientes; e

-Identificação  de  empenhos  realizados  com  o

correto enquadramento na natureza de despesa

e subitem de classificação.
IV - Avaliação dos Riscos -Baixo: não afeta os objetivos ou inviabiliza par-

te da contratação

-Médio: torna incerto o alcance dos objetivos ou

inviabiliza parte das contratações 

-Alto: torna improvável o alcance dos objetivos

ou inviabiliza a contratação por completo
V - Respostas aos Riscos Os chefes dos setores envolvidos e o Fiscal Ad-

ministrativo devem estabelecer medidas preven-

tivas  e  corretivas  para  tratar  todos  os  riscos

identificados. Cabe ao Ordenador de Despesas

decidir sobre a adoção ou não de tais medidas,

tendo em vista a viabilidade de suas implanta-

ções.



VI - Atividade de Controle O controle de riscos deve ser realizado por meio

de  atividades  contínuas  de  monitoramento

como, por exemplo:

-monitoramento da mudança do perfil do risco;

-tomar as ações preventivas e corretivas neces-

sárias;

-garantir que o gerenciamento de risco está sen-

do efetivo;

-atualizar o registro de risco; e

-documentar  lições  aprendidas com planos de

ação.
VII - Informação e Comunicação Realizar entre todos os Agentes da Administra-

ção, Fiscal Administrativo e Ordenador de Des-

pesas, ampla divulgação dos riscos e seus tra-

tamentos a fim de incentivar a adoção de boas

práticas  administrativas,  diminuindo  assim,  as

chances de que algum risco se transforme em

crise. 

4.2. Mapa de Risco

O  Gerenciamento  de  Riscos

materializa-se no Mapa de Riscos, por

meio do qual é possível realizar uma

análise  qualitativa  dos  riscos

previamente identificados: Justificativa

insuficiente  da  necessidade  de

aquisição, Ausência de Estudo Técnico

Preliminar,  Fracionamento  da

Despesa,  Sobrepreço/Subpreço  nos

orçamentos  estimativos,  Divergências

textuais no edital, TR, minuta de Ata e

minuta de contrato e; Adjucação com

valores superiores ao estimado.



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO

Risco Descrição do Risco Consequências Probabilidade
Grau

do
Risco

Nível de Risco
Medidas Pre-

ventivas
Medidas Cor-

retivas

1

Justificativa insufici-
ente da necessidade 
de aquisição

Não obedece ao Prin-
cípio da Motivação

Baixa Médio Aceitável

Seguir o 
checklist de 
documentação
necessária 
para compor 
o processo de 
aquisição, 
constando, 
neste caso, o 
demonstrativo
de necessida-
des com suas 
respectivas 
justificativas

Setores requisi-
tantes formular 
justificativas 
com elementos 
suficientes que 
subsidiem a 
contratação

2

Ausência de Estudo 
Técnico Preliminar

Quantidades inade-
quadas nos itens de-
mandados

 Impossibilidade de 
contratar

 Indução de especifi-
cações indevidamen-
te restritivas

Alta Alto Inaceitável

Seguir o 
checklist de 
documentação
necessária 
para compor 
o processo de 
aquisição

Setores requisi-
tantes elaborar 
o estudo Técni-
co Preliminar 

3 Fracionamento da 
Despesa

 Não atendimento do 
art 23, inciso I, §2°

Média Alto Inaceitável Planejamento 
anual das 
aquisições e 

Emitir despa-
cho indeferido 
nos casos de 



controle das 
dispensas rea-
lizadas 

impossibilidade
de realizar a 
dispensa de li-
citação

4

Sobrepreço/Subpreço
nos orçamentos  esti-
mativos

Não atendimento do 
Princípio de Econo-
micidade

Resultados de licita-
ção com preços supe-
riores/inferiores aos 
praticados no merca-
do

Média Alta Inaceitável

Seguir  orien-
tação  prescri-
ta  na  Instru-
ção  Normati-
va  n°3  de  20
de  abril  de
2017.

Emitir  despa-
cho à seção de
Precificação  a
fim de que rea-
lize  a  adequa-
ção da pesquisa
de preço

5

Divergências  textu-
ais no edital, TR, mi-
nuta de Ata e minuta
de contrato

 Pedidos de esclareci-
mentos  ou  impugna-
ções ao Edital Alta Médio Inaceitável

Salc  verificar
a  coerência
entre  TR  e
edital

Salc  verifica  a
divergência  e
solicita  justifi-
cativa  e  provi-
dências  cabí-
veis.

6

Adjucação com valo-
res superiores ao es-
timado

 Não  atendimento  do
Princípio  da  Econo-
micidade

Baixa Alto
Aceitação In-
termediária

Salc  verificar
a  motivação
da  divergên-
cia

Pregoeiro reali-
zar  justificati-
vas.



4.3. Melhorias nas aquisições  

Os  resultados  das  principais

ações do Gerenciamento de Riscos as

possibilitara as seguintes melhorias:

Melhorias nas Aquisições
Ações Resultados

Elaboração de uma Ordem de Serviço para

orientar sobre o processo de aquisição anual

da OM.

Planejamento das compras públicas visando
maior qualidade nas aquisições

Criação da seção de Precificação responsá-

vel pela pesquisa de preço 

Aumento da segregação de funções e me-

lhora nas cotações dos preços evitando er-

ros nas fases seguintes do processo licitató-

rio
Uso da ferramenta Sistema de Acompanha-

mento de Gestão

Controle  dos  riscos  enumerados  no  Mapa

de Risco como: fracionamento da despesa,

sobrepreço/subpreço e incoerências no em-

penho
Demonstrativo de demanda padronizado Minimizar os riscos de má mensuração das ne-

cessidades e falta de justificativas em suas soli-

citações.

5. CONCLUSÃO

A  partir  da  realização  do

estudo  foi  possível  observar  que  as

atividades  públicas,  representada

neste  caso  pelo  41º  Batalhão  de

Infantaria  Motorizado,  devem  seguir

procedimentos previstos em lei para a

condução de atos administrativos a fim

de  evitar  e  prevenir  possíveis

ocorrências  de  vícios  e

irregularidades,  conferindo  maior

eficácia  ao  processo  de  fiscalização.

Cabe  aos  agentes  públicos  atuarem

de forma transparente e comprometida

para que os procedimentos licitatórios

ocorram  em  conformidade  com  as

condições legais. 

Neste  contexto,  o

gerenciamento  de  riscos  surge  como

um instrumento importante na gestão

da  Administração  Pública,

identificando  eventos  em  potencial

capazes  de  afetar  os  processos

administrativos,  auxiliando  na

administração  os  riscos  de  modo  a

mantê-los em um nível de segurança



aceitável para que não comprometa os

princípios  constitucionais  e

administrativos.

No âmbito da Força Terrestre,

a  gestão  de  riscos,  pela  importância

consolidada  nos  ambientes

organizacionais,  tornou-se  parte

integrante da sua governança,  sendo

uma  imposição  dos  seus  Órgãos  de

Controle  e  materializada  através

Manual  Técnico  da  Metodologia  de

Gestão  de  Riscos  do  Exército

Brasileiro  (EB20-MT-02.001),

fortalecendo  a  imagem  da  Força  no

que  tange  a  sua  responsabilidade  e

comprometimento  com  a  correta

condução  das  atividades

administrativas.

Dentro  das  Organizações

Militares  que  compõe  o  Exército

Brasileiro,  o  cumprimento  das

diretrizes  de  gestão  de  riscos  é

fundamental  para  aumentar  os

controles  internos  de  gestão,

assegurando  maior  controle  dos

possíveis  riscos  e  apresentando

soluções.

No  estudo  de  caso  em

questão,  o  gerenciamento  de  risco

aplicado no 41º BI Mtz, contribuiu para

a  identificação  de  diversos  de

problemas  existentes  e  que,  até  o

momento não se conseguia solucionar.

Foi  possível  realizar  uma  análise

qualitativa das atividades de aquisição

de bens/serviços com a verificação de

eventos  controversos,  avaliação  e

respostas aos seus riscos, bem como

a proposição de melhorias a diversas

etapas do processo.

Finalmente,  este  estudo

apresenta-se  como  importante

ferramenta para a tomada de decisão

dos  agentes  da  administração,  uma

vez que suas informações são claras,

objetivas  e  tratam  de  assuntos

administrativos  do  cotidiano  de  uma

OM  operacional,  servindo  de

benchmarking  para  outras  OM  de

mesma categoria.
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