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RESUMO 

 

LICITAÇÕES E CONTRATOS NA AMAN: A FORMAÇÃO DO ENCARREGADO 

DA SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ORGANIZAÇÕES 

MILITARES DE FRONTEIRA DO COMANDO MILITAR DO OESTE 

 

AUTOR: Henrique Lira Sotolani  

ORIENTADOR: Cap Bruno Alessi de Castro 

 

As licitações e contratos constituem as principais formas de aquisição/contratação por parte do 

poder público. Diante de tal realidade, o militar do Serviço de Intendência formado na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) dispõe de uma grade curricular que se adequa 

às exigências do Exército Brasileiro, no que diz respeito às compras públicas. Sendo assim, esta 

pesquisa tem como objetivo avaliar a formação do oficial em Licitações e Contratos, assunto 

ministrado aos Cadetes do Curso de Intendência da AMAN no ano de 2019. Será realizada uma 

comparação com a realidade vivenciada pelas Seções de Aquisições, Licitações e Contratos 

(SALC) em Organizações Militares (OM) que atuam na fronteira do Comando Militar do Oeste 

(CMO). Para realização deste estudo foram examinadas fontes bibliográficas a respeito do tema 

e dados documentais das disciplinas. Também foram coletados dados do Painel de Compras do 

Governo Federal e de questionários realizados por militares e servidores civis pertencentes às 

SALC analisadas. Com a análise dos dados, foram verificadas sensíveis mutações nas 

disciplinas que se referem a licitações e contratos, as quais se ajustaram ao projeto de 

implantação do Ensino por Competências por parte do Exército Brasileiro (EB). Além disso, 

verificou-se a conformidade do currículo com os novos desafios enfrentados pelos oficiais que 

fazem parte das SALC investigadas. Ademais, os tipos e modalidades licitatórias 

compreendidas na carga curricular, quando comparados aos principais tipos licitatórios 

executados durante o período analisado, mostraram-se análogos. Dessa maneira concluiu-se 

que a formação em licitações e contratos na AMAN proporciona subsídios fundamentais ao 

militar para que possa ser o encarregado de tal seção nas Organizações Militares, possibilitando 

otimizar o processo de aquisições públicas por parte do Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Compras públicas. Licitações e Contratos. AMAN. 
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ABSTRACT 

 

BIDDING AND CONTRACTS IN AMAN: THE FORMATION OF THE EMPLOYEE 

OF THE CHARGE OF PURCHASING, TENDERS AND CONTRACTS SECTION OF 

THE MILITARY ORGANIZATIONS LOCATED IN THE COMANDO MILITAR DO 

OESTE (BRAZIL) 

 

AUTHOR: Henrique Lira Sotolani  

ADVISOR: Cap Bruno Alessi de Castro 

 

The bidding and contracts constitute the main form of acquisition and contraction by part of the 

public power. Beyond this reality, the military of the logistic branch graduated in the Academia 

Militar das Agulhas Negras – Brazil dispose of a curriculum that adequates the demands of the 

Brazilian Army that talks about public buyings. Thus this research has the objective of 

evaluating the subject of biddings and contracts given to the cadets of the logistic course of 

AMAN in the year of 2019, by comparing the reality lived by the sections of purchasing, 

tenders, and contracts (SALC) in the bordering military organizations located in the CMO. To 

achieve the goal of this study were examined bibliographical sources that talk about this topic 

plus documentary data about the discipline. In addition to that, were collected data of the Painel  

de Compras (BRAZIL) and of a questionnaire made by the military and civil employees that 

belong to the SALC analyzed. The analysis of the data verified sensible mutations in the subject 

which adapted to the implementation of the Project of Competency Teaching by the order of 

the Brazilian Army. Furthermore, was checked the accordance of the curriculum with the new 

challenges dealt by the officers that belong to the SALC investigated. Moreover, the types and 

modalities of biddings comprehended in the curriculum charge when compared to the main 

bidding types executed during the analyzed period showed itself analogous. Thus, we conclude 

that the subject provides fundamental subsidies to the military who can be in the charge of this 

section in the military organizations enabling optimize the processes of the public acquisitions 

by part of the Brazilian Army. 

 

Keywords: Public buyings. Biddings and contracts. AMAN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de aperfeiçoamento do ensino no Exército Brasileiro (EB), com a 

implantação do ensino por competências e constante evolução dos métodos utilizados em 

aquisições e licitações públicas, é evidente a necessidade de formar devidamente os futuros 

oficiais de Intendência que lidarão com tal encargo nos corpos de tropa.    

Assim, esta pesquisa integra-se à área de estudo Administração, abrangida pelas 

Ciências Militares, segundo a Portaria nº 517 de 26 Set 00, do Comando do Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2000, p. 11). Versando sobre Licitações e Contratos, o escopo deste trabalho se 

restringe à avaliação da formação do oficial do Serviço de Intendência nessa área do 

conhecimento em 2019, conforme a coleta de dados referentes às Organizações Militares (OM) 

de fronteira do Comando Militar do Oeste (CMO) durante o primeiro semestre do mesmo ano. 

Ademais, esta pesquisa está inserida no estudo acerca da doutrina e operações militares 

sob a égide da logística-intendência. Segue a linha de pesquisa referente à especialização do 

oficial de Intendência na área de licitações e contratos: uma análise do currículo dessa disciplina 

na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

A AMAN proporciona ao discente uma abrangente capacitação, buscando não só o 

desenvolvimento da formação ética e moral do Cadete (nos domínios afetivos, psicomotores e 

cognitivos), mas também a aquisição de competências profissionais necessárias ao futuro 

oficial. Com isso, o militar do Serviço de Intendência formado nesta instituição de ensino conta 

com uma ampla carga de disciplinas que capacita o aspirante a oficial aos encargos 

administrativos e logísticos, dentre eles: comandante de pelotão, encarregado do setor 

financeiro, encarregado do setor de material, aprovisionador, encarregado da seção de 

aquisições, licitações e contratos, etc. 

Segundo Abrêu (2017): 

 
A educação na Academia Militar das Agulhas Negras – instituição formadora dos 

Oficiais Combatentes de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélica – deve ser 

diferenciada pois há uma distinção marcante entre ela e as demais Instituições de 

Ensino Superior. Enquanto estas formam os alunos para o mundo, aquela forma seu 

profissional não só para o mundo mas também para ocupar funções e cargos 

específicos na própria instituição, a saber, o Exército Brasileiro. (2017, p. 22)   

 

Diante disso, o currículo das matérias Licitações, Contratos e Termo de Referência e 

Estágio de Pregoeiro (Técnicas Militares IX e XI, respectivamente) visa habilitar o Cadete a 

executar a gestão administrativa concernente às licitações. Dessa forma, problematiza-se tal 

questão: a formação do oficial do Serviço de Intendência na AMAN em licitações e contratos 
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proporciona subsídios necessários ao encarregado da Seção de Aquisições, Licitações e 

Contratos (SALC) das OM de fronteira do CMO do Exército Brasileiro, no que diz respeito aos 

encargos administrativos? 

Além disso, outras questões despontam e merecem análise para construção de alicerces 

sólidos para resolução daquela, tais como: quais as originalidades desenvolvidas nestas 

matérias sob a égide do ensino por competências? Quais assuntos são compreendidos nas 

matérias? Quais as características das Seções de Aquisições, Licitações e Contratos nas OM 

analisadas? Quais as principais modalidades e tipos de licitações realizadas nas OM? 

Alicerçada sobre esses questionamentos, esta pesquisa busca recursos dentro das fontes 

bibliográficas a respeito do tema, fontes documentais da disciplina e dados fornecidos pelo 

Painel de Compras do Governo Federal. Visa, assim, solucionar tais questões a fim de analisar 

se o conteúdo ministrado aos Cadetes reflete a realidade das aquisições públicas realizadas pelas 

Organizações Militares.   

A relevância de tal estudo se evidencia pelo fato de que todos os oficiais de Intendência 

formados pela Academia possivelmente lidarão com encargos relacionados à SALC quando 

chegarem às OM, para tanto é de extrema importância que estejam aptos a desempenharem tal 

função de maneira irrepreensível. Além disso, a região centro-oeste faz fronteira com dois 

países (Paraguai e Bolívia) e detém um dos biomas mais ricos do Brasil - o Pantanal; dessa 

forma, constata-se a importância da apropriada gerência das aquisições por parte das 

Organizações Militares do Comando Militar do Oeste. No entanto, nota-se ainda uma escassez 

de doutrina científica acerca dessas, dificultando o desenvolvimento dessas atividades 

administrativas nesse Comando Militar.  

Portanto, o oficial de Intendência formado na AMAN (dispondo de currículo completo, 

preciso e objetivo no que concerne a licitações e contratos) deve ser capaz de atuar com 

excelência como administrador público tão logo se apresente em sua OM, realizando as 

aquisições com eficácia e visando melhorar a qualidade de equipamentos, serviços e materiais 

dessa região.   

Dessa maneira, a fim de atingir os objetivos propostos e buscando inter-relacionar 

tópicos sobre recursos pedagógicos, ensino na AMAN, administração pública e atuação do 

oficial nos corpos de tropa, a presente pesquisa estará assim estruturada como explicado nos 

parágrafos a seguir. 

No primeiro capítulo, buscou-se introduzir as nuances relacionadas ao presente trabalho, 

assim como expor os objetivos a serem atingidos, de forma que a finalidade desta pesquisa 

ficasse objetiva e clara. Após isso, no segundo capítulo (referencial teórico) foi realizada uma 
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revisão de literatura a respeito dos assuntos abordados na pesquisa com objetivo de 

proporcionar embasamento teórico ao trabalho, dando enfoque aos conceitos de licitações e 

contratos, à formação do Oficial de Intendência nesse assunto e à relevância do Comando 

Militar do Oeste. 

No terceiro capítulo, foram abordados e esmiuçados os procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa, bem como as principais fontes documentais, bibliográficas, ferramentas 

de coleta de dados utilizadas e tipo de pesquisa. No quarto capítulo, é realizada a discussão a 

respeito dos resultados obtidos durante a pesquisa e a análise dos dados coletados, de forma 

que os objetivos da pesquisa sejam atingidos. Por fim, no último capítulo, expõe-se as 

considerações finais acerca do trabalho com a finalidade de confrontar os dados coletados com 

as expectativas iniciais, assim como reunir todas informações necessárias ao leitor para 

esgotamento dos assuntos abordados. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a formação do oficial de Intendência na AMAN no que concerne a licitações e 

contratos, com base em dados relativos às OM de fronteira do CMO.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os efeitos da implantação do ensino por competências na formação; 

b)  Identificar assuntos abordados nas disciplinas da AMAN; 

c) Comparar os assuntos com cursos externos à AMAN; 

d)  Analisar a realidade das diferentes SALC investigadas; 

e) Examinar as principais modalidades licitatórias das OM investigadas; 

f) Comparar os conteúdos da disciplina com a realidade vivenciada pelas SALC; e, 

g)  Investigar a compatibilidade do currículo com os desafios enfrentados pelo futuro 

oficial em aquisições públicas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

Para melhor compreensão do tema do presente trabalho, faz-se necessária a 

apresentação de alguns conceitos. Primeiramente, o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 8.666/93 

define como contrato: “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.” (BRASIL, 1993).  

Além disso, é importante ressaltar a principal diferença entre um contrato comum e o 

contrato firmado com a Administração Pública: 

 
Contratos celebrados entre a Administração e particulares são diferentes daqueles 

firmados no âmbito do direito privado. Isso ocorre porque nos contratos celebrados 

entre particulares vale como regra a disponibilidade da vontade, enquanto que 

naqueles em que a Administração é parte deve existir a constante busca pela plena 

realização do interesse público (BRASIL, 2010, p. 645). 

 

 Pode-se citar como principais objetos referentes aos contratos celebrados pela 

Administração Pública aqueles que dizem respeito a compras, obras e serviços. Tais 

contratações são, geralmente, formalizadas por meio de termo de contrato, como os casos de 

modalidades licitatórias, dispensa, inexigibilidade de licitações e contratações de qualquer valor 

que resultem em obrigações futuras.  Por outro lado, existem casos em que o termo de contrato 

é dispensável: 

 
Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço são documentos mais simples utilizados para substituição de contratos. A 

esses instrumentos aplicam-se, no que couber, exigências do termo de contrato. 

Exemplo: descrição do objeto, preço, prazos, condições de execução, condições de 

pagamento, regime de execução, obrigações e direitos das partes, dentre outras 

(BRASIL, 2010, p. 653). 

 

Ao mesmo tempo, conforme instaura o Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal: 

 

[...] ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL,1988). 

 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, instituiu normas para Licitações e Contratos 

Administrativos, pertinentes a Obras, Serviços, Compras, Alienações e Locações no âmbito dos 
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Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Com isso, define-se tal procedimento administrativo como: 

 
Licitação é o conjunto de procedimentos administrativos, legalmente estabelecidos, 

através da qual a administração Pública cria meios de verificar, entre os interessados 

habilitados, quem oferece melhores condições para a realização de obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações 

(PISCITELLI, 2004, p. 234). 

 

 Ademais, a “modalidade de licitação é forma específica de conduzir o procedimento 

licitatório, a partir de critérios definidos em lei” (BRASIL, 2010, p. 38); assim sendo, as 

licitações podem ser classificadas nas seguintes modalidades: convite, tomada de preços, 

concorrência, leilão, concurso (regidas pela Lei 8.666/93) e pregão (regida pela Lei 10.520/02).  

 Visto que as modalidades convite, tomada de preço e concorrência são regidas pelo 

preço do objeto, o Art. 23 da Lei 8.666/93 e atualizado pelo Decreto 9.412/18 estabelecem os 

valores:  

 I – Para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite – até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços – até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 

mil reais); e, 

c) na modalidade concorrência – acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 

mil reais). 

II – Para compras e serviços: 

a) na modalidade convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços – até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e 

trinta mil reais); e, 

c) na modalidade concorrência – acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos 

e trinta mil reais). 

 O leilão diz respeito à modalidade predominantemente utilizada para venda de bens 

móveis inservíveis, apreendidos ou penhorados judicialmente pelo Poder Público. A 

participação pode ser feita por qualquer pessoa e vence o licitante que oferecer maior lance. 

Já o concurso é a modalidade utilizada para escolha de trabalhos de cunho técnico, científico 

ou artístico a troco de prêmio ou remuneração, sendo que nesses processos incentiva-se áreas 

como ciência, arte ou tecnologia. A respeito da modalidade pregão, regida pela Lei 10.520/02, 

a aquisição dos bens e serviços comuns de qualquer valor no âmbito federal acontece por 

meio de propostas e lances em sessão pública.  
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 Existem ainda situações excepcionais nas quais a licitação que, em regra é obrigatória, 

fica legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. São os casos de contratação direta. 

Segundo o que consta na revista Licitações & Contratos do Tribunal de Contas da União: 

“Contratação direta é aquela realizada sem licitação, em situações excepcionais, expressamente 

previstas em lei” (BRASIL, 2010, p. 577). 

São possíveis contratações diretas de três formas: 

a) Licitação dispensada, prevista no Art. 17 da Lei 8.666/93; 

b) Licitação inexigível, prevista no Art. 25 Lei 8.666/93; e,  

c) Licitação dispensável, prevista no Art.24 da Lei 8.666/93. 

Em casos de licitação dispensada, há casos em que a Administração Pública faz a cessão 

de bens móveis e imóveis quando estes deixam de ter funcionalidade; na hipótese de 

inexigibilidade, por sua vez, os casos dizem respeito à singularidade da contratação pela 

existência de um único fornecedor ou pela individualidade do objeto licitado, ou seja, a disputa 

pelos licitantes não é possível. 

No que diz respeito a licitação dispensável, “a lei enumera os casos em que o 

procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a 

atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência” (BRASIL, 2010, p. 577).  

Nos incisos postos no Art. 24 da Lei 8.666/93 (licitação dispensável), há a enumeração 

de casos em que a modalidade tradicional não é adequada, devido a circunstâncias específicas. 

São eles: dispensa de licitação em função do valor; emergência ou calamidade pública; 

licitações desertas; fornecimento de energia elétrica e outros. Indicados nos incisos I e II, 

expõem-se os valores atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018 para as dispensas de licitação em 

função do valor que são comumente utilizadas:  

a) Para obras e serviços de engenharia – até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 

b) Para compras e serviços – até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

No que diz respeito às OM do EB, os processos licitatórios são realizados pela Seção de 

Aquisições, Licitações e Contratos. No entanto, o cargo de Chefe da SALC (Ch SALC) não 

consta no Quadro de Cargos Previstos (QCP) das OM ou no Regulamento de Administração 

do Exército (RAE), de forma que as atribuições relativas a esta seção concernem ao 

Encarregado do Setor de Material, de acordo com os itens 2 e 3 do Art. 35 do próprio RAE. 

Com o objetivo de segregar e otimizar tais funções administrativas, a ativação da SALC, por 

determinação do Ordenador de Despesas (OD), é prática comum nas Unidades devido à 

relevância do assunto e extensa demanda. 
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A função de Ch SALC ou ainda Encarregado da Seção de Aquisições, Licitações e 

Contratos (Enc SALC) é indispensável à manutenção da vida orgânica de qualquer OM do EB, 

sendo assim, consta no “rol dos responsáveis” (cumpridores da administração direta nas 

Unidades). Como agente da administração pública, o Ch SALC é responsável pela direção, 

coordenação e controle de todos processos e atividades desenvolvidas pela seção de aquisições. 

Assim, preferivelmente tal cargo é ocupado por militar do Serviço de Intendência, apesar de 

não haver obrigatoriedade para tal recomendação.  

Ademais, pode-se elencar como atribuições desta seção, segundo Guia do Ordenador de 

Despesas produzido pela 3ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército: 

1. Assessorar o comandante no que se refere à aquisição, alienação de material e de 

contratação de obras e serviços da unidade; 

2. Executar os processos de aquisição por dispensa e inexigibilidade da unidade e; 

3. Realizar os procedimentos licitatórios necessários para aquisição de material, 

prestação de serviços, obras e serviços de engenharia, exploração econômica de bens e 

alienações, desde a elaboração do edital até a divulgação do resultado;  

4. Realizar a formalização dos contratos de despesa e de receita, decorrentes de 

procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

5. Incluir os contratos de despesa e seus aditivos no Sistema de Gestão de Contratos 

(SICON), com seus respectivos cronogramas; 

6. Incluir os contratos de receita no Sistema de Informações Gerenciais e 

Acompanhamento Orçamentário (SIGA); 

7. Coordenar e orientar as atribuições dos Fiscais de Contrato; 

8. Realizar a gestão dos contratos da unidade, verificando o seu período de vigência e a 

necessidade de realização de novos procedimentos licitatórios ou termos aditivos, com a devida 

antecedência; e, 

9. Gerenciar os processos administrativos para aplicação de sanção em fornecedores. 

Assim sendo, a SALC confere aos agentes da administração volumosa carga de trabalho 

e, por isso, progressivamente cresce a importância de instruções que nivelem conhecimentos 

necessários ao bom cumprimento da missão, sobretudo na AMAN, onde os intendentes que 

normalmente ocupam tais cargos nas Organizações Militares são formados. Por último, a fiel 

execução dos encargos administrativos relativos a este setor otimiza processos licitatórios e 

contratos, de forma que a administração pública seja beneficiada, não só por meio da eficiência 

e transparência dos procedimentos, como também pela gestão planejada e aperfeiçoada do 

dinheiro público. 
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2.2 A FORMAÇÃO DO OFICIAL DE INTENDÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Inicialmente, cabe salientar que com o passar dos anos a atividade administrativa se 

renova, novas legislações são promulgadas e padronizações e sistemas são criados, o que torna 

a gestão pública e a atividade administrativa dinâmicas e complexas tarefas que necessitam 

adequada formação para tal.  

 
A partir do surgimento de inúmeras dúvidas sobre como deveria se dar a preparação 

dos oficiais para o exercício de atividades cada vez mais complexas, o conceito de 

educação por competências aparece para dar uma solução a essas dúvidas, pois tem 

como um dos seus pressupostos a ideia de dar ao aluno ferramentas para que ele possa 

solucionar novas e complexas situações-problema, desde o início de sua formação, 

aprendendo a mobilizar uma gama de recursos cognitivos e afetivos, a despeito das 

possíveis e rápidas mudanças de cenários (SANTOS, 2017, p. 19). 

 

Nesse crescente contexto de educação por competências, percebeu-se que o modelo 

tradicional de ensino adotado pelo Exército Brasileiro, o ensino por objetivos, não atendia tais 

demandas. Seu foco não estava na resolução contextualizada de problemas, e sim na reprodução 

exata das informações que lhe são passadas, fruto da ênfase dada aos domínios cognitivos e 

psicomotor. A respeito desse obsoleto modelo de ensino: 

 
A partir dos perfis, os currículos fixam objetivos gerais para cada curso. De sua 

análise, conclui-se que tais objetivos atêm-se, quase que exclusivamente, aos 

domínios cognitivo e psicomotor. Os objetivos do domínio afetivo, inclusive aqueles 

indispensáveis à internalização dos conceitos de autoaperfeiçoamento, de aprender a 

aprender e da criação de hábitos intelectuais duráveis, ao contrário, recebem 

tratamento sobremaneira genérico (BRASIL, 1996, p. 3). 

 

Por consequência, a fim de substituir o modelo focado em memorização de conceitos e 

atender às necessidades pedagógicas emergentes, buscou-se a renovação do sistema de ensino 

do Exército. O processo ocorreu da seguinte maneira: primeiramente, a Portaria nº 152 do 

Estado-Maior do Exército (EME), de 16 de novembro de 2010, aprovou a Diretriz para a 

Implantação da Nova Sistemática de Formação do Oficial de Carreira do Exército Brasileiro da 

Linha de Ensino Militar Bélico. Após isso, instaurou-se a modificação da metodologia de 

ensino vigente à época, o ensino por objetivos, pela nova metodologia, o ensino por 

competências. Instituiu-se, portanto, a Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por 

Competências no Exército Brasileiro através da Portaria nº 137, de 28 de fevereiro de 2012. 

Em virtude dos fatos mencionados, surge um conceito fundamental para as instituições 

militares de ensino: “Competência é a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-os para 

decidir e atuar em uma família de situações.” (BRASIL, 2014, p. 4). Assim, o Exército 
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Brasileiro, em suas escolas de formação, busca mobilizar diversos dotes, entre eles: conteúdos 

de aprendizagem, capacidades cognitivas, capacidades físicas e motoras, capacidades morais, 

habilidades, atitudes e valores.   

Nessa busca pelo ensino por competências e consequente otimização da aprendizagem, 

intensificou-se, no âmbito do ensino militar, a familiaridade com situações-problema que gerem 

experiências práticas. Afinal, estas comporão um rol de ferramentas que o futuro oficial disporá 

para solução de problemas complexos nos corpos de tropa lidando com a gestão administrativa 

das OM. Por isso, com a implantação deste tipo de ensino ocorreram mudanças metodológicas 

significativas. 

 
O foco do ensino desloca-se dos conteúdos para as competências, do trabalho 

disciplinar para o interdisciplinar. Essa transformação não implica na supressão dos 

conteúdos e disciplinas, mas no uso integrado dos mesmos para solucionar situações-

problema complexas da realidade profissional (BRASIL, 2017, p. 4). 

 

Assim, situações-problema transmitidas pelo instrutor criam experiências que se 

assemelharão às atividades desenvolvidas ao longo da realidade profissional do futuro oficial. 

Tudo isso é permitido pelo aprimoramento dos procedimentos didáticos: “pela sistematização 

e emprego amplo/sistematizado de situações-problema e ferramentas didáticas” (BRASIL, 

2017, p. 5).  

 
Preconiza-se, assim, trabalhar os conhecimentos necessários à profissão militar, com 

atividades que desenvolvam o domínio dos procedimentos do ofício e desenvolver 

outras capacidades importantes para o desempenho profissional como: selecionar e 

aplicar as melhores soluções para resolver as situações-problema e fundamentar sua 

decisão; tomar consciência de suas próprias capacidades e possibilidades de aplicar 

estratégias de aprendizagem que favoreçam a autonomia cognitiva; capacidade de 

comunicação, de trabalhar em equipe e gerir processos, requer uma nova proposta 

para o ensino (BARBOSA, 2015, p. 106). 

 

Verifica-se também relevante alteração no processo da aprendizagem, colocando em 

foco as situações reais vivenciadas pelo instrutor durante sua estada nos corpos de tropa. Dessa 

forma, permite-se “maior precisão para a determinação do CORE, a partir dos elementos de 

competência. Significa orientar para um saber funcional, ou seja, um saber relacionado ao 

fazer” (BRASIL, 2017, p. 5). 

Outro aspecto fundamental a ser abordado é o conceito de currículo, ferramenta 

indispensável à nova sistemática de ensino do Exército. 

 
Currículo é uma sucessão de experiências escolares adequadas a produzir, de forma 

satisfatória, a contínua reconstrução da experiência, sendo o papel do mestre preparar 

o ambiente para que esta sucessão se faça de tal forma que promova o 

desenvolvimento dos alunos e os faça atingir os fins de autodireção, no 
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redirecionamento de suas capacidades, potencialidades e atividades (TRALDY, 1984, 

p. 33). 

 

Como pode-se observar na figura 1, o currículo é composto de nuances que condicionam 

a aprendizagem do aluno. Além do currículo prescrito ou formal, este varia de acordo com as 

concepções e percepções pessoais de cada aluno, interações e metodologias utilizadas pelo 

instrutor e pelo currículo oculto, que não está expresso em documentação. Ademais, é possível 

verificar fatores que permitem o enriquecimento da interação ensino-aprendizagem quando 

observados de maneira eficaz, são eles: infraestrutura na instrução, culturas escolares 

específicas (tradições da AMAN), tipos de recursos humanos (o Cadete como aluno) e 

orientações/diretrizes do Comando. 

 

Figura 1 – Realidade plural do currículo 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2013, p. 7) 

 

Em vista disso, as disciplinas acadêmicas na AMAN são regidas obrigatoriamente por 

documentação formal de currículo, esse documento é denominado Plano de Disciplinas 

(PLADIS). 

 
Plano de Disciplinas (PLADIS): documento de planejamento pedagógico que enfoca 

as atividades de ensino-aprendizagem no âmbito de uma disciplina. Estabelece os 

conteúdos e assuntos que constituem a disciplina, os procedimentos didáticos, os seus 

padrões de desempenho, os objetivos de ensino e as cargas horárias (BRASIL, 2014, 

p. 5). 
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Por meio do PLADIS é possível detalhar integralmente como a disciplina foi conduzida, 

de forma que se caracteriza como o principal documento de apoio para esta pesquisa 

documental. Além disso, pode-se verificar diferenças significativas no que diz respeito a 

abordagens pedagógicas quando nos distanciadas do ensino por objetivos, já que o PLADIS é 

alicerçado sobre o ensino por competências. Dessa forma, conta com procedimentos didáticos, 

padrões de desempenho, instrumentos de avaliação e eixo transversal de aprendizagem 

inovador. Tudo isso desponta como norte para o currículo na AMAN. 

Em conformidade com a nova sistemática de ensino, a disciplina Técnicas Militares IX 

está inserida ao Curso de Intendência na formação e graduação do oficial de carreira da linha 

de ensino militar bélico da AMAN e tem como denominação Licitações, Contratos e Termo de 

Referência. Tal disciplina visa a habilitar o instruendo/discente para que realize devida gestão 

organizacional, com enfoque nas atividades de natureza administrativa no âmbito das licitações 

e dos contratos. A disciplina, no ano de 2019, contou com 73 horas-aulas e foi direcionada aos 

Cadetes do 3º ano do Curso de Intendência da AMAN. Como método de avaliação foram 

realizadas duas provas formais, sendo uma Avaliação de Acompanhamento (AA) e uma 

Avaliação de Controle (AC), e um trabalho pedido associado a uma situação-problema na qual 

o discente deveria integrar o conteúdo teórico instruído com a prática.  

As aulas variavam entre diversas metodologias de ensino, entre elas: palestra, estudo de 

caso, trabalho em grupo e estudo dirigido. Além disso, as metodologias ativas de aprendizagem 

(MAA) foram empregadas, tornando as aulas mais dinâmicas e práticas. As MAA colocam o 

aluno como centro das ações durante as aulas, estimulando-o por meio de ferramentas, técnicas 

e estratégias a participar de forma direta na interação ensino-aprendizagem com objetivo de 

solucionar problemas.  

Ademais, dentro do escopo da disciplina Técnicas Militares XI, o Estágio de Pregoeiro, 

decorrido no ano de 2019 e ministrado por militares da 3ª Inspetoria de Controle e Finanças do 

Exército (ICFEx) aos cadetes do 4º ano do Curso de Intendência da AMAN, contou com 18 

horas-aula. O clímax do curso foi a operação de um pregão no modo treinamento por parte dos 

Cadetes, complementando a formação do Oficial no que diz respeito ao gerenciamento dos 

processos administrativos atinentes às licitações na modalidade pregão, com objetivo de 

complementar as instruções ministradas pela disciplina Técnicas Militares IX e efetivar a 

formação do oficial de intendência em licitações e contratos. 
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2.3 COMANDO MILITAR DO OESTE 

 

O Comando Militar do Oeste (CMO) configura presença soberana na fronteira oeste 

brasileira. Com sede em Campo Grande - Mato Grosso do Sul, está inserido na 9ª Região Militar 

(RM) e é responsável pelas Organizações Militares dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso e a cidade de Aragarças – Goiás. Sua área inclui fronteiras com Paraguai e Bolívia e 

engloba um dos biomas mais ricos brasileiros – o Pantanal. 

Além disso, a história desse Comando confunde-se com a presença histórica do Exército 

Brasileiro na região, iniciada pela criação da Capitania de Mato Grosso em 1748, seguida por 

diversas modificações do dispositivo militar na região até o ano de 2016, em que o CMO 

ocupou a sede atual. 

Este comando tem como missão: 

 
Na Defesa da Pátria, dissuadir ameaças aos interesses nacionais e, em situação de 

guerra ou conflito externo, conduzir a campanha militar terrestre para neutralizar 

agressão ou ameaça a soberania e garantir a integridade territorial, o patrimônio e os 

interesses vitais do Brasil. 

Na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, manter-se em condições 

de ser empregado, por ordem do Presidente da República, na forma da lei, em situação 

emergencial e temporária, após esgotados os instrumentos constitucionais 

responsáveis. 

Ficar em condições de participar de operações internacionais, de acordo com os 

interesses do País (COMANDO MILITAR DO OESTE, 2015). 

 

Ademais, para o cumprimento de tais objetivos, o CMO desponta como o berço do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), projeto estratégico do Exército 

Brasileiro de vulto nacional e internacional que busca o monitoramento das fronteiras, 

assegurando um fluxo contínuo e confiável de informações para a tomada de decisões, além de 

apoiar em ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais. Tal projeto tem 

orçamento total de 12 bilhões de reais, em uma área de 1,2 milhão de metros quadrados, 

abordando uma faixa de fronteira de aproximadamente 2.500 quilômetros.   

Os expressivos números supracitados justificam-se pela relevância e pela finalidade do 

SISFRON, que constitui fundamental ferramenta para a defesa nacional:  

 
Com relação à escolha do EB para implantação e gestão do Sisfron, a análise 

fundamental mencionou a notória capilaridade das Organizações Militares (OM) por 

todo o país, incluindo na zona de fronteiras terrestres. Também deixou claro que a 

presença, aliada à capacidade da F Ter, permitirão o apoio com grande eficiência às 

demais entidades governamentais envolvidas na tarefa de vigiar e proteger as 

fronteiras (ALMEIDA, 2015, p. 45). 
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Figura 2 – Projeto-piloto SISFRON no CMO 

 
Fonte: Gonçalves (2016) 

 

Ao analisar o projeto-piloto (Figura 2) e as áreas de atuações da 13ª Brigada de 

Infantaria Motorizada, 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, e 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, delimitou-se este estudo às Organizações Militares pertencentes a estas Grandes 

Unidades, já que consistem em Brigadas responsáveis pela defesa nacional no que diz respeito 

à faixa de fronteira oeste brasileira.  

Nesse cenário, verifica-se um abrupto e elevado crescimento nas aquisições por parte 

das Organizações Militares desse Comando Militar, regulando a implantação desse projeto 

estratégico. Assim, grandes quantidades de recursos investidos em infraestrutura tecnológica, 

infraestrutura de obras civis e infraestrutura de apoio à atuação operacional ratificam a 

necessidade de militares de conhecimento técnico habilitados para aquisição de materiais, obras 

e serviços que venham a ser realizados durante tal implantação.  

Diante disso, por meio do organograma do Comando Militar do Oeste (Figura 3) pode-

se verificar a estrutura organizacional que lida com tais particularidades do SISFRON na região 

centro-oeste do Brasil. 
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Figura 3 – Organograma do CMO 

 
Fonte: Wikipédia (2020) 

 

Percebe-se, portanto, que o CMO configura um Grande Comando que possui 

características ímpares relacionadas a geografia, história e sociedade da região, o que eleva 

também, por analogia, a importância da aperfeiçoada gestão dos recursos destinados as 

Organizações Militares dessa região. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Após reflexões fundamentais diante da necessidade de formar oficiais competentes a 

chefiarem processos aquisitivos do Exército Brasileiro, investiga-se a importância de se 

estabelecer uma metodologia adequada e eficiente na avaliação curricular do que é instruído 

aos cadetes. Dessa forma, explora-se o desenrolar da disciplina Técnicas Militares IX e do 

Estágio de Pregoeiro direcionados aos cadetes do 3º e 4º ano, respectivamente, do curso de 

Intendência da AMAN em 2019, que tiveram como instrutor um oficial do Serviço de 

Intendência formado na AMAN e um público-alvo de 49 e 51 cadetes em cada ano 

respectivamente.  

Para isso, optou-se pelo método indutivo, no qual buscam-se dados relativos às SALC 

das OM com área de atuação na fronteira do CMO, coletados no período referente ao primeiro 

semestre de 2019 (1º de janeiro a 31 de julho) e às instituições de ensino superior da mesma 

área do estudo. Norteados por pesquisas com objetivo descritivo, os dados foram examinados 

por meio de pesquisa de tipo misto (quantitativa-qualitativa) em fases distintas, através de 

variáveis relativas aos tipos, modalidades licitatórias e conteúdos ministrados, reforçadas por 

instrumentos de coleta de dados (questionário).  

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

3.1.1 Para investigar a formação em licitações e contratos na AMAN 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para proporcionar familiaridade com as 

matérias estudadas, que ficou restrita à disciplina Técnicas Militares IX – Licitações, Contratos 

e Termo de Referência e ao Estágio de Pregoeiro – Técnicas Militares XI, ambos ministrados 

no ano de 2019. Esta fase ficou limitada ao estudo investigativo com técnica de abordagem 

qualitativa de documentos curriculares, instruções, portarias, normas e leis. Da mesma forma, 

realizou-se a construção e fundamentação de hipóteses a respeito da compatibilidade das 

matérias ministradas na AMAN com as instituições de ensino externas a esta.   
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3.1.2 Para investigar a realidade das OM  

 

Foi realizado um estudo de campo com abordagem quantitativa dos dados coletados por 

meio de aplicação de questionário e por busca em sites eletrônicos relacionados ao assunto, a 

fim de verificar os principais aspectos atinentes às SALC analisadas e após isso, mensurar a 

compatibilidade do conteúdo previsto em documento curricular com esses. Os dados foram 

coletados através do Painel de Compras do Governo Federal relativos às seções de 

Organizações Militares com área de atuação na fronteira do Comando Militar do Oeste. Além 

disso, foram ouvidos oficiais que desempenham funções relativas à disciplina abordada por esta 

pesquisa.  

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 Para investigar a formação em licitações e contratos na AMAN 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliométrica e documental, a fim de levantar as principais 

originalidades da formação pelo ensino por competências, identificar os conteúdos ministrados 

nas disciplinas estudadas e após isso comparar com os cursos fornecidos pelas instituições 

externas à AMAN.  

Para tal pesquisa foram investigados documentos que servem de base para o 

desenvolvimento da formação na área de licitações e contratos na AMAN e nas instituições 

externas a esta. Analisaram-se mapas funcionais, PLADIS, Planos de Sessões das matérias 

estudadas, diretrizes para implantação da nova sistemática de formação do oficial de carreira 

do Exército Brasileiro da linha de ensino militar bélico, instruções reguladoras do ensino por 

competências, normas orientadoras para aplicação do ensino por competências, normas para 

construção de currículos e conteúdos programáticos das instituições externas analisadas via 

web.  

 

3.2.2 Para investigar a realidade das OM 

 

Para investigar a rotina das SALC foi empregado um levantamento para coleta de dados 

quantitativos por meio de sistemas informacionais (via web) como o SIGA e Painel de Compras 

do Governo Federal. 
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As Organizações Militares de fronteira pertencentes ao Comando Militar do Oeste 

analisadas durante a pesquisa, através de dados coletados do Painel de Compras do Governo 

Federal, são unidades com autonomia administrativa pertencentes a 13ª Brigada de Infantaria 

Motorizada, 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.  

Além disso, oficiais, servidores civis e praças pertencentes às SALC do Comando de 

Fronteira JAURU/66º Batalhão de Infantaria Motorizado (Cáceres - MT), 18º Grupo de 

Artilharia de Campanha (Rondonópolis – MT), Comando da 18ª Brigada de Infantaria de 

Fronteira (Corumbá – MS), 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (Cuiabá – MT), todas 

pertencentes às Brigadas supracitadas, responderam ao questionário constante no Apêndice A, 

como forma de levantamento de dados referentes à realidade e ao cotidiano das SALC em OM 

do Comando Militar do Oeste.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao buscar a solução para as questões que guiaram a confecção desta pesquisa, os 

subsequentes resultados foram notados. 

Primeiramente, ao se analisar a realidade do ensino na AMAN, depara-se com uma 

notável renovação na sistemática de ensino na formação do oficial de carreira da linha de ensino 

militar bélico. Antes dessa renovação, o ensino por objetivos associava-se predominantemente 

ao processo de ensino-aprendizagem ligado à memorização com ênfase em conteúdos 

conceituais, os quais adequavam-se à realidade social, econômica e política. Por outro lado, a 

realidade do mundo atual caracterizada por incertezas e complexidade fez com que o ensino 

por competências ganhasse espaço por meio de um processo de aperfeiçoamento e 

modernização do sistema de ensino com ênfase na prática. Nesse novo processo, o discente 

busca aliar conhecimento, capacidade e vontade traduzidos em forma de competências para 

lidar com situações complexas que se assemelham aos complexos desafios que encontrará ao 

deixar os bancos escolares.  

Sendo assim, conforme consta em documentação curricular da disciplina Técnicas 

Militares IX (Anexo 1) o instrutor foi incentivado ao uso das MAA, trabalhos em grupo com 

objetivo de desenvolvimento atitudinal, estudo prévio da matéria a ser estudada em sala (sala 

de aula invertida) e uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Todas essas 

metodologias buscam a familiarização do Cadete com situações-problema complexas que, ao 

contrário do ensino por objetivos, permitem ao discente uma maior aproximação da sala de aula 

ao desempenho profissional cotidiano. 

 

Figura 4 – A pirâmide de aprendizagem de William Glasser 

 
Fonte: ECONEXÃO (2019) 
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A pirâmide de William Glasser (Figura 4) representa a eficiência dessas metodologias, 

visto que há melhor aproveitamento na aprendizagem quando se discute, quando se faz e 

quando se ensina aos outros, absorvendo 70%, 80% e 95% do conteúdo, respectivamente. 

Sendo assim, o uso de situações-problema nas quais o discente não soluciona por um caminho 

rápido e direto (memorização) e somente por procedimentos de ensaio e erro resultam em 

maiores índices de aprendizagem.  

Com isso os Cadetes, durante as disciplinas analisadas por este trabalho, são estimulados 

a solucionarem situações-problema adequadas ao cotidiano e à realidade, relacionando estas à 

atividade de gestão de atos administrativos, licitações e contratos. Além disso, tais atividades 

buscam a mobilização de atitudes, habilidades e valores, integrando teoria e prática para que se 

assemelhem a vida profissional do futuro oficial.  

 
As metodologias ativas são essenciais na formação de competências, pois se passa de 

uma concepção puramente racional-cognitivista de aprendizagem para uma 

concepção construtivista, tornando-se mais coerente com a natureza das 

competências. Nessa linha de pensamento, o aluno é o autor de sua própria 

aprendizagem e o professor o acompanha, guia, avalia e o apoia. O uso de organização 

e questionamentos no processo ensino/aprendizagem contribui, significativamente, 

para a formação das competências individuais (BARBOSA, 2015, p. 108). 

 

Tal fato ficou evidente na execução de um trabalho pedido, por meio do qual os Cadetes 

realizaram o planejamento real da aquisição de materiais permanentes para o Curso de 

Intendência da AMAN. Além disso, outra metodologia empregada foi o estudo de caso 

mediante discussão acerca de situações reais em que o mau gerenciamento das atividades 

licitatórias gera processos judiciais. Ao final de cada conteúdo apresentado, grupos de trabalho 

eram formados, responsáveis pela ratificação ou retificação da aprendizagem. 

Contudo, tais metodologias só são eficientes quando há engajamento no conteúdo de 

ensino e no processo de aprendizagem, ou seja, a centralidade no Cadete durante o processo 

não pode ser confundida como uma mera “obrigatoriedade de fazer”. Deve-se entender a 

atividade empregada como ferramenta de interação entre o instruir e formar. Tudo isso para que 

o discente se perceba como parte principal do processo de ensino-aprendizagem, o “core” do 

ensino por competências. Afinal, quando isso não ocorre, nota-se uma ausência de interesse 

pelo conteúdo ministrado e consequente supressão no ganho da aprendizagem.  

Tal realidade foi evidenciada pela avaliação da matéria pelos instruendos, situação na 

qual observou-se que, quando se optou por metodologias ativas que demandavam tempo 

extraclasse como a sala de aula invertida, o empenho do Cadete na atividade diminuiu. Isso se 

dá porque sua rotina se estabelece pela simultaneidade de atividades acadêmicas, militares, 
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físicas e profissionais, e constantemente há a queixa de falta de tempo para realização das 

atividades. 

Conforme consta em Barbosa, Barcelos e Batista (2020, p. 4):  

 
A dependência da tecnologia é outro aspecto inquietante para alguns, pois consideram 

que isso pode criar um ambiente desigual de aprendizagem. A possibilidade de o aluno 

não se preparar antes da aula e, consequentemente, não ter condições de acompanhar 

as atividades presenciais, é um ponto bastante problemático para diversos professores. 

  

Diante do exposto, nota-se que os conteúdos abarcados pelo instrutor nas matérias 

(trabalhos pedidos, situações-problema) constituem experiências que serão indispensáveis à 

construção de subsídios para os futuros oficiais de Intendência lidarem com os desafios 

impostos pelas SALC das OM. Além disso, a sucessão dos instrutores dessa disciplina se dá 

através de um ciclo contínuo de aprendizado, pois o instrutor, que já desempenhou a função de 

Ch SALC, hoje transmite seus conhecimentos ao Cadete, que dentro em breve também 

desempenhará tal função. Assim, é possível acumular mais conhecimento e experiência, e 

futuramente retornará à AMAN na função de instrutor do referido assunto. 

Em segunda análise, conforme consta nos documentos curriculares, observa-se que os 

assuntos abordados na disciplina estudada estão subdivididos em três grandes áreas, a saber: 

licitações e processo licitatório, planejamento das contratações e contratos administrativos, com 

carga horária de 30, 25 e 18 horas-aula respectivamente. 

 

Quadro 1 – Assuntos/carga horária da matéria Técnicas Militares IX 

Assuntos gerais Assuntos Específicos 
Carga 

Horária 

Licitações e o 

Processo Licitatório 
 

Conceitos gerais das Licitações (definições, legislação, 

tipos, princípios e sistemática da contratação) 

30 

Modalidades de licitação e Sistema de Registro de Preços 

(encargos da comissão de licitação) 

Fases e Etapas das Licitações (Interna e Externa) 

Contratação Direta 

Sustentabilidade, Benefício para ME/EPPs e Margem de 

preferência 

Planejamento das 

Contratações 
 

Plano Anual de Contratações 

25 

Formalização da Demanda 

Estudos Preliminares 

Gerenciamento de riscos 

Elaboração de Termo de Referência 

Pesquisa de Preços / Mapa comparativo 

Elaboração do Edital 
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Quadro 1 – Assuntos/carga horária da matéria Técnicas Militares IX 

Assuntos gerais Assuntos Específicos 
Carga 

Horária 

Contratos 

Administrativos 
 

Requisitos básicos a serem observados na formalização dos 

contratos 

18 

Principais exigências que devem ser objeto de cláusulas 

contratuais 

Cláusulas Contratuais Obrigatórias 

Cláusulas exorbitantes na Administração Pública 

Prazos de vigência para a formalização dos contratos 

Aditivação de valores contratuais 

Fiscalização dos contratos 

Sanções administrativas 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Similarmente, outras instituições de ensino ministram cursos semelhantes na mesma 

área de conhecimento, como é o caso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

Esta oferece o curso Noções Introdutórias de Licitações e Contratos Administrativos, com a 

carga horária de 30 horas-aula e o seguinte conteúdo programático:  

 

Quadro 2 – Conteúdo programático curso ENAP 

Módulos Assuntos 

Módulo 1 – Licitações, Atos de Dispensa e 

Inexigibilidade 

Licitação 

Princípios 

Modalidades de Licitação 

Fases da licitação 

Tratamento diferenciado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte 

Atos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação pública 

Módulo 2 - Contratos Contratos da Administração 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Como outro exemplo tem-se a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que oferece o curso 

Licitações e Contratos Administrativos com carga horária de 30 horas-aula e seguinte 

conteúdo: 

 

Quadro 3 – Conteúdo programático curso FGV 

Módulos Assuntos 
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Quadro 3 – Conteúdo programático curso FGV 

Módulos Assuntos 

Módulo 1 - Aspectos gerais das 

licitações 

Fundamento constitucional 

Caso prático 

Princípios aplicáveis 

Objetos das Licitações 

Módulo 2 - Modalidades de licitação 

Concorrência 

Tomada de preços 

Convite 

Concurso 

Leilão 

Pregão Eletrônico 

Pregão Presencial 

Módulo 3 - Procedimentos na licitação 
Fase Interna 

Fase Externa 

Módulo 4 - Contratação direta 

Introdução 

Licitação Dispensada 

Dispensa de Licitação 

Inexigibilidade de Licitação 

Formalização de Contratação direta 

Módulo 5 - Contratos administrativos 

Aspectos gerais 

Equilíbrio econômico-financeiro 

Cláusulas exorbitantes 

Estrutura do contrato administrativo 
Fonte: AUTOR (2020). 

 

Desse modo, pode-se verificar a congruência dos conteúdos dos cursos ministrados 

pelas instituições de ensino ENAP e FGV com a disciplina Técnicas Militares IX. Também 

constata-se a superioridade em carga horária, quando comparada à disciplina ministrada na 

AMAN de 73 horas-aula contra 30 de ambas escolas pesquisadas. 

A fim de atingir mais um objetivo da pesquisa, foi realizado o estudo documental dos 

assuntos e pormenores da disciplina e o levantamento de dados por meio do Painel de Compras 

do Governo Federal, visando investigar informações relativas às contratações públicas das OM 

de fronteira do CMO (modalidades licitatórias, casos de contratação direta etc.) e constatar a 

aplicabilidade dos conteúdos ministrados na disciplina a tal realidade. 

Ao investigar as OM durante o período estabelecido, foram encontrados 1.108 processos 

licitatórios com valor total estimado em R$248.880.382,61 (duzentos e quarenta e oito milhões, 

oitocentos e oitenta mil trezentos e oitenta e dois e sessenta e um centavos). A partir disso, 

foram tabulados de acordo com a modalidade licitatória ou casos de contratação direta 

realizados, conforme consta no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Valor das licitações por modalidades em OM de fronteira do CMO 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Nota-se, assim, a preponderância de valores gastos na modalidade pregão, que 

modernizou os processos de compra e contratação da Administração Pública. Por outro lado, 

verifica-se que aproximadamente 19% do valor das contratações foram casos de contratação 

direta e apenas R$ 661.717,32 (seiscentos e sessenta e um mil e setecentos e dezessete reais e 

trinta e dois centavos), ou seja, 0,27% foram gastos nas modalidades tradicionais de licitação 

regidas pela Lei 8.666/93. Justificando essa tendência, Barbosa (2018, p. 17) afirma que: 

 
Essas 5 (cinco) modalidades citadas foram criadas pela Lei 8.666/93, atualmente, elas 

estão caindo em desuso, pois visando modernizar e desburocratizar os processos 

licitatórios foi criada uma sexta modalidade de licitação, denominada pregão. Essa 

nova modalidade, principalmente através da sua forma eletrônica, agilizou e tornou 

mais transparente o processo licitatório.  

 

Portanto, percebe-se que, consoante ao quadro 1, os assuntos específicos modalidades 

de licitação e Contratação Direta contaram com carga horária de 30 horas-aula (41% do total 

da disciplina) inseridos ao assunto geral Licitações e o Processo Licitatório, o que evidencia a 

importância dada ao ensinamento dos processos mais utilizados nas OM.  

Além disso, a formação do oficial em licitações e contratos progride até o 4º ano do 

Curso de Intendência da AMAN, no qual é ministrado o Estágio de Pregoeiro (18 horas-aula) 

referente à disciplina Técnicas Militares XI,  por meio do qual o Cadete torna-se apto a realizar 

processo licitatório na modalidade pregão, conforme se vê no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Extrato PLADIS Técnicas Militares XI 

UD III: Estágio de Pregoeiro 
Cg H: 

18 

OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM/EIXO 

TRANSVERSAL 

  

R$661.717,32; 
0,27% R$42.859.159,14; 

17,22%

R$4.379.659,53; 
1,76%

R$200.979.810,62; 
80,75%

Modalidades Lei 8.666/93 Art.25 Inexigibilidade Art.24 Dispensa Pregão
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Quadro 4 – Extrato PLADIS Técnicas Militares XI 

UD III: Estágio de Pregoeiro 
Cg H: 

18 

OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM/EIXO 

TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N − Compreender as atividades relativas à 

aquisição de material e prestação de 

serviços de maneira sistemática e eficiente, 

por meio de processos licitatórios de acordo 

com a legislação em vigor. 

(CONCEITUAL) 

− Realizar um Pregão Eletrônico no 

módulo treinamento. 

(PROCEDIMENTAL) 

ET – PLANEJAMENTO E INICIATIVA 

a. Estágio de Pregoeiro 

1) Trabalhos de elaboração de 

processos licitatórios, de acordo com o 

prescrito na Lei 8.666/93, na Lei 

10.520/02 e na IG 12-02 (Instruções 

Gerais para realizações de Licitações e 

Contratos no âmbito do Exército 

Brasileiro). 

18 - 

Fonte: Adaptado pelo AUTOR (2020) 

 

Assim sendo, fica constatada a compatibilidade dos conteúdos/assuntos abordados e 

carga horária compatível com as costumeiras modalidades licitatórias realizadas pelas SALC 

das OM do corpo de tropa, já que, além de todas as modalidades licitatórias serem objetos de 

estudo, grande carga horária da disciplina é dedicada ao pregão e aos casos de contratação 

direta, procedimentos majoritariamente utilizados nas OM. Comprova-se assim, a aptidão do 

oficial formado na AMAN para chefiar e exercer integralmente funções relativas ao processo 

licitatório. 

Ademais, por meio de questionário aplicado (apêndice A), oficiais, graduados e 

servidores civis pertencentes às SALC do Comando de Fronteira JAURU/66º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, 18º Grupo de Artilharia de Campanha, Comando da 18ª Brigada de 

Infantaria de Fronteira e 13ª Brigada de Infantaria Motorizada expuseram dados relevantes para 

a presente pesquisa, conforme os gráficos subsequentes.  

No gráfico 2, é possível verificar quais das SALC analisadas são chefiadas por oficiais 

formados na AMAN, bem como se estes são pertencentes ao Serviço de Intendência ou a outra 

Arma ou Quadro do Exército Brasileiro. Por meio deste é possível verificar que, muitas vezes, 

os militares integrantes e até mesmo o encarregado desse setor não possuem formação 

acadêmica e teórica para tal, encontrando assim muitas dificuldades para lidarem com tal 

encargo administrativo. Entre as respostas do item 06 do questionário (apêndice A), 18% 

indicaram a sugestão de haver na Seção um militar especializado na atividade (intendente), 

conforme consolidado na seguinte afirmativa, semelhante às outras analisadas: “Creio que a 

prioridade para a ocupação da função de Chefe da SALC tinha que ser de um intendente de 

carreira. As praças de carreira também devem ocupar função na SALC prioritariamente”. 
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Gráfico 2 – Formação do Oficial Encarregado da SALC 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Ademais, quando perguntado a opinião dos participantes do questionário se os assuntos 

abordados no plano de disciplina Técnicas Militares IX – 2019 estavam em conformidade com 

as experiências vivenciadas nas SALC (gráfico 3), teve-se o afirmativo em 70% das respostas. 

Os 30% com ressalvas referem-se à necessidade de complementação do conteúdo de acordo 

com as atualizações de normas e legislações vigentes e às atividades práticas de operação de 

pregão eletrônico, o que, como visto, ocorre no prosseguimento da formação por ocasião do 

Estágio de Pregoeiro. 

 

Gráfico 3 – Conformidade dos assuntos abordados com a realidade das SALC 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Já quando perguntados sobre a modalidade licitatória predominante utilizada nos 

processos licitatórios nas SALC, constata-se que o pregão eletrônico corresponde a 67% dos 

processos aquisitivos mais recorrentes, acompanhados pela tomada de preços e carta-convite 

respectivamente. Sendo assim verifica-se que, excetuando-se casos em que existe a contratação 

direta, o pregão é a modalidade mais recorrente, e quanto às modalidades tradicionais de 
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licitação regidas pela Lei 8.666/93, a mais usual é a tomada de preços, reforçando a necessidade 

de explorar tais modalidades com mais ênfase durante as disciplinas acadêmicas. 

 

Gráfico 4 – Modalidade licitatória predominante segundo integrantes das SALC 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Por fim, quando levantado por meio do questionário os principais assuntos, práticas, 

técnicas ou sistemas que devem ser parte da carga horária de formação do futuro oficial 

encarregado do setor de aquisições, sugere-se a necessidade de uma sumária instrução a respeito 

de Direito Administrativo (disciplina acadêmica do quarto ano da AMAN), normas de 

sustentabilidade, atividades práticas a respeito da rotina da SALC, operação de pregões no 

sistema Comprasnet, operação do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e 

utilização do SIGA para acompanhar possível fracionamento da despesa, sanções, percentuais 

empenhados, liquidados e pagos. Todas essas atividades práticas similares às rotineiras 

executadas nas SALC foram desempenhadas, durante o ano de 2020, por meio de estágios 

executados pelos Cadetes do 4º ano do curso de Intendência nas seções administrativas da 

AMAN (setor de aprovisionamento, SALC, setor financeiro e almoxarifado). 

 

67%

27%

6%

Pregão eletrônico

Tomada de Preços

Carta Convite



38 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do exposto, este estudo pôde verificar a congruência dos imperativos 

relacionados à função do Encarregado da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos com o 

currículo referente a Licitações e Contratos (Técnicas Militares IX e XI) ministradas ao 3º ano 

e ao 4º ano do Curso de Intendência da AMAN durante o ano de 2019. Contudo, atestou-se 

algumas oportunidades de melhoria para a formação do oficial do Serviço de Intendência para 

a referida função. 

Constatou-se por meio da documentação curricular que os efeitos da implantação do 

ensino por competências na matéria foram grandemente positivos, já que a realidade atual 

marcada por incertezas e volatilidade exige oficiais aptos a solucionarem problemas complexos 

relativos à administração pública. Sendo assim, a mobilização de diversas atitudes, habilidades, 

conteúdos de aprendizagem e valores com base em situações e desafios (situações-problema) 

manifesta-se como a técnica de ensino-aprendizagem mais pertinente. 

Em seguida, percebeu-se a relevância do CMO para a soberania nacional, e que, em virtude da 

amplificação de capitais relativos à implantação do projeto estratégico SISFRON nessa região, 

expandiu-se a imprescindibilidade da existência de profissionais capacitados para gerir os 

recursos recebidos por essas OM. Militares especializados são a chave para o aumento da 

eficácia e para fazer frente às necessidades das OM enquadradas nesta região. 

As modalidades licitatórias predominantemente realizadas pelas OM de fronteira do 

Comando Militar do Oeste têm especial atenção na carga horária da matéria. Dessa forma 

assegura-se a formação teórica necessária para realização de processos administrativos 

(licitações e contratos) nos corpos de tropa pelo oficial de Intendência formado na AMAN. 

Conclui-se que os conteúdos estão em conformidade e fornecem os conhecimentos básicos para 

execução das rotinas e tarefas vinculadas aos processos administrativos das seções. Além disso, 

por meio da comparação entre documentos curriculares de cursos externos e da AMAN, 

atestou-se a conformidade dos conteúdos ministrados no que diz respeito às obrigações do 

administrador público em licitações e contratos.  

Ademais, notou-se uma variedade considerável em relação a formação dos chefes das 

seções, os quais muitas vezes não possuem conhecimento técnico, formação específica ou 

experiência para assumir tais funções administrativas e buscam conhecimento necessário por 

conta própria. Portanto, seria mais plausível a ocupação de tais cargos por oficial de Intendência 

ou oficiais temporários com formação anterior relacionada à administração pública.  
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Observou-se também, com o presente estudo, a necessidade de atualização do 

Regulamento de Administração do Exército (RAE), visto que o cargo de Encarregado da Seção 

de Aquisições, Licitações e Contratos não está previsto no referido regulamento e que a 

demanda administrativa atual das OM incontestavelmente o requer.  

Por fim, no que diz respeito à melhoria dos processos de ensino, ratificou-se a 

necessidade do desenvolvimento de instruções práticas, utilizando ao máximo as MAA ou 

ferramentas didáticas que simulem a aplicação real, tais como a operação de um pregão fictício 

através do sistema Comprasnet. Em seguida, assomaram-se algumas oportunidades de melhoria 

concernentes não só ao limitado contato com sistemas administrativos (SIAFI, SIGA, 

SIASGNET, Painel de Preços), como também pela oportunidade da ocupação do Cadete em 

funções administrativas da AMAN (Adj SALC), fornecendo, além do conhecimento técnico, 

experiência prática para o militar (medida em execução no ano de 2020 pelos cadetes do 4º ano 

do Curso de Intendência). 

Portanto, tal pesquisa revelou compatível e pertinente o discorrer das matérias Técnicas 

Militares IX e Estágio de Pregoeiro na formação do oficial do Serviço de Intendência 

proveniente da AMAN, já que ao se enquadrar nas operações militares e doutrina atual do 

Exército Brasileiro como peça-chave para aquisições públicas, o oficial de logística-intendência 

torna-se indispensável.  

Com tais medidas o oficial de Intendência se tornará apto a desempenhar tal função 

administrativa com eficácia, de maneira que realize suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento profissional. Por conseguinte, contribuirá não só para o dever da boa gestão 

administrativa da Força Terrestre brasileira, como também para a busca da satisfação do bem 

comum por meio da maior qualidade e eficiência dos serviços públicos.   

 



40 

REFERÊNCIAS 

 

ABRÊU, Felipe Oliveira de. A evolução da formação do oficial de intendência da linha 

bélica: Análise das mudanças e perspectivas para o futuro. 2017. 47 p. Trabalho de conclusão 

de curso (Bacharelado em Ciências Militares) - Academia Militar das Agulhas Negras, 

Resende, 2017. 

 

ALMEIDA, Luis Henrique Custódio de. Proposta de um Sistema de Indicadores para o 

Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) em 

um Ambiente de Orçamento por Resultados. Orientador: Professor Doutor Francisco 

Carballo Cruz. 2015. 278 p. Dissertação (Mestrado em Negócios Internacionais) - 

Universidade do Minho, [S. l.], 2015. 

 

BARBOSA, Ana Claudia Rocha. Ensino por competências e as concepções de 

ensino/aprendizagem dos docentes no ensino superior militar: uma possibilidade de 

transformação pela ótica da educação sociocomunitária. 2015. 220 p. Dissertação (Mestrado 

em educação) - Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Americana, 2015. 

 

BARBOSA, Marcos Vinicios da Silva. Licitações públicas: importância do princípio da 

celeridade para o andamento dos processos licitatórios da AMAN e seu impacto na 

efetividade da aplicação do recurso. Orientador: Capitão Int Igor Fernandes Vianna. 2018. 32 

p. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Militares) - Academia Militar 

das Agulhas Negras, Resende, 2018. 

 

BARBOSA, Mariana Ferreira; BARCELOS, Gilmara Teixeira; BATISTA, Silvia Cristina F. 

Sala de Aula Invertida: Caracterização e Reflexões. 2015. 10 p. Artigo (Congresso 

Integrado da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal Fluminense Campus Campos-

Centro, Campos dos Goytacazes, 2015. 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, 

1988. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

Acesso em: 14 abr.2020. 

 

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 7 mar. 2020. 

 

BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm. Acesso em: 7 mar. 2020. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Fundamentos para a modernização do Ensino. 

Brasília: Departamento de Ensino e pesquisa, 1996. 
 

BRASIL. Normas orientadoras para aplicação do ensino por competências. 2. ed. Rio de 

Janeiro, 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


41 

BRASIL. Portaria nº 98 - DECEx, de 23 de setembro de 2013. Normas para construção de 

currículos NCC: Aprova as Normas para a Construção de Currículos (NCC – EB60-N-

06.003), Rio de Janeiro, 2013. 

 

BRASIL. Portaria nº 517, de 26 de setembro de 2000. Define Ciências Militares, fixa sua 

abrangência e estabelece a finalidade de seu estudo. Boletim do Exército, Brasília, DF, 06 

out. 2000. 66 p. 

 

BRASIL. Separata ao BE n° 40/2014. Portaria n º 125-DECEx, de 23 de setembro de 2014: 

Aprova as Instruções Reguladoras do Ensino por Competências: Currículo e Avaliação - 2ª 

Edição (IREC - EB60-IR-05.008), Brasília, 3 out. 2014. 

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos: Orientações e 

jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da 

Presidência, 2010. 

 

COMANDO MILITAR DO OESTE. Missão. Campo Grande, 2015. Disponível em: 

http://www.cmo.eb.mil.br/index.php/missao. Acesso em: 7 mar. 2020. 

 

ECONEXÃO. Pirâmide de Aprendizagem eConexão. Camboriú, 2019. Disponível em: 

https://econexao.com.br/sem-titulo-2/. Acesso em: 7 mar. 2020. 

 

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Escola Virtual de 

Governo. Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos. [S. l.], 2018. 

Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136/. Acesso em: 29 abr. 2020. 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Licitações e Contratos Administrativos. [S. l.], 2017. 

Disponível em: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Indefinido/Licitacoes-E-Contratos-

Administrativos/LCAEAD-01slsh2011-1/LCAEAD_00/SEM_TURNO/. Acesso em: 29 abr. 

2020. 

 

GONÇALVES, Vianney Jr. CMO: A fronteira oeste. Brasília, 18 out. 2016. Disponível em: 

http://www.defesanet.com.br/fronteiras/noticia/23847/A-Fronteira-Oeste/. Acesso em: 10 jun. 

2020. 

 

PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Contabilidade Pública: Uma abordagem da administração 

financeira pública. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

SANTOS, Fernando Henrique Silva Alves dos. O ensino por competências na formação do 

oficial da linha bélica: interferência no exercício da função de Encarregado do Setor 

Financeiro. 20117. 45 p. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Militares) 

- Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, 2017. 

 

 TRALDY, Lady Lima. Currículo: conceituação e implicações, metodologia de avaliação, 

teoria e prática, formas de organização, supervisão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1984.  

 

WIKIPÉDIA. Comando Militar do Oeste. [S. l.], 23 mar. 2020. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_Militar_do_Oeste. Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

https://econexao.com.br/sem-titulo-2/


42 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO AOS OFICIAIS DAS SALC 

 

Caro participante, este questionário será adotado como instrumento de coleta de dados 

do Trabalho de Conclusão de Curso: “Licitações e contratos na AMAN - a formação do 

encarregado do setor de aquisições, licitações e contratos de organizações militares de fronteira 

do Comando Militar do Oeste”. Além de servir como fonte de informações relevantes para 

elaboração daquele, suas opiniões cooperarão para o levantamento de oportunidades de 

melhorias na matéria que refletirá diretamente na formação do Futuro Oficial de Intendência. 

Nome:  

Posto/Graduação: 

OM:  

1. Qual a composição da SALC a que pertence (algum integrante é formado na AMAN?  Qual 

turma de formação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________               

 

2. De posse do plano de disciplina Técnicas Militares IX – 2019, na sua opinião os assuntos 

abordados na disciplina estão em conformidade com a realidade vivenciada nesta SALC? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. De posse do plano de disciplina Técnicas Militares IX – 2019, na sua opinião as competências 

e objetivos a serem desenvolvidos são pertinentes e possuem aplicação prática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Quais os predominantes tipos e modalidades licitatórias realizadas por esta SALC? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Na sua opinião, quais os pontos (assuntos, práticas, técnicas ou sistemas) vitais na formação 

do encarregado do setor de licitações, aquisições e contratos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Há alguma informação que queira acrescentar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

ANEXO A – PLADIS TÉCNICAS MILITARES IX 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

(Academia Real Militar/1811) 

 

PLANO DE DISCIPLINA TÉCNICAS MILITARES IX - 2019 

 

Curso/Seção: Curso de Intendência 

Disciplina: Técnicas Militares IX – Licitações, Contratos e Termo de Referência 

Ano: 3º Ano 

COMPETÊNCIA PRINCIPAL: 

  -  Realizar Gestão Organizacional. 

UNIDADE DE COMPETÊNCIA: 

  -  Realizar as atividades de natureza administrativa e operacional. 

ELEMENTOS DE COMPETÊNCIAS: 

 - Executar as atividades de gestão de licitações, contratos e termo de referência aplicadas às atividades 

administrativas. 

UD I: Licitações, 

Contratos e Termo de 

Referência 

Cg 

H: 

73 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM/EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N 

Licitações e o Processo 

Licitatório 

1) Conceitos Gerais das 

Licitações (definições, 

legislação, tipos, princípios 

e sistemática da 

contratação); 

2) Modalidades de 

licitação e Sistema de 

Registro de Preços 

(encargos da comissão de 

licitação); 

3) Fases e Etapas das 

Licitações (Interna e 

Externa); 

4) Contratação Direta; 

5) Sustentabilidade, 

Benefício para ME/EPPs e 

Margem de preferência. 

30 - 

-Compreender e relacionar os conceitos de licitações, 

identificando as modalidades e tipos de licitações, princípios e a 

sistemática da contratação no EB, de acordo com a legislação em 

vigor, normativas internas do Exército Brasileiro e nota de aula 

do curso, para chefiar as atividades da seção de aquisições 

licitações e contratos. (CONCEITUAL) 

-Identificar as especificidades do sistema de registro de preços 

(PROCEDIMENTAL) 

-Assimilar as atribuições e composição da comissão de 

licitações. (CONCEITUAL) 

-Distinguir as etapas pertencentes às Fases Internas e Externas 

da Licitação. (CONCEITUAL) 

-Reconhecer a aplicabilidade e características dos casos 

possíveis de Contratação Direta. (FACTUAL) 

-Compreender a correlação da sustentabilidade, margem de 

preferência e benefício para as ME/EPP nas licitações. 

(CONCEITUAL) 

ET – ANÁLISE E PLANEJAMENTO  
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b. Planejamento das 

Contratações 

1) Plano Anual de 

Contratações 

2) Formalização da 

Demanda 

3) Estudos Preliminares 

4) Gerenciamento de 

riscos 

5) Elaboração de Termo de 

Referência 

6) Pesquisa de Preços / 

Mapa comparativo 

7) Elaboração do Edital 

 

25 - 

-Compreender e relacionar os aspectos inerentes à fase de 

planejamento das contratações 

-Identificar as etapas do Plano Anual de contratações 

(CONCEITUAL) 

-Apresentar os critérios componentes do documento de 

formalização da demanda 

-Distinguir e reconhecer as características dos Estudos 

Preliminares (PROCEDIMENTAL) 

-Identificar as características que envolvem o gerenciamento de 

riscos das contratações 

-Compreender as peculiaridades inerentes à elaboração de Termo 

de Referência  

-Identificar as particularidades atinentes à realização de pesquisa 

de preços para apuração do valor estimado das contratações 

(PROCEDIMENTAL) 

-Assimilar as propriedades da elaboração de editais de licitações 

(CONCEITUAL) 

ET – ANÁLISE E PLANEJAMENTO  

c. Contratos 

Administrativos 

1) Requisitos básicos a 

serem observados na 

formalização dos contratos 

2) Principais exigências 

que devem ser objeto de 

cláusulas contratuais; 

3) Cláusulas Contratuais 

Obrigatórias; 

4) Cláusulas exorbitantes 

na Administração Pública; 

5) Prazos de vigência para 

a formalização dos 

contratos; 

6) Aditivação de valores 

contratuais; 

7) Fiscalização dos 

contratos; 

8) Sanções 

administrativas; 

 

18 - 

-Compreender e relacionar os requisitos básicos inerentes à 

formalização dos contratos Administrativos. (CONCEITUAL) 

-Identificar as principais exigências componentes das cláusulas 

contratuais (PROCEDIMENTAL) 

-Distinguir e reconhecer as cláusulas Contratuais Obrigatórias. 

(PROCEDIMENTAL) 

-Distinguir e reconhecer as cláusulas Exorbitantes. 

(CONCEITUAL) 

-Assimilar os Prazos de vigência e possibilidades de aditivação 

contratual (CONCEITUAL) 

-Reconhecer as nuances inerentes à Fiscalização Contratual e 

aplicação de Sanções Administrativas 

(CONCEITUAL) 

ET – ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

 

 

GRADE DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

MODALIDADE TIPO FERRAMENTA 
TEMPO 

DESTINADO 

RETIFICAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

UD 

AVALIADAS 

Somativa AA Prova Formal 01 01 UD I – As 1 

Somativa AA Prova Formal 01 01 UD I – As 2 

Somativa AC Prova Formal 02 01 
UD I – As 1, 2 e 

3 
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

1. Procedimentos Didáticos. 

    a. A metodologia empregada será: 
UD Assunto metodologia 

 

I  

a. Palestra e estudo dirigido 
b. Palestra, estudo de caso, trabalho em grupo e estudo dirigido 

 c. Palestra, estudo de caso, trabalho em grupo e estudo dirigido 

    b. Os instrutores deverão utilizar os métodos didáticos e técnicas de ensinos validadas no Manual 

do Instrutor, buscando adequá-los às particularidades dos conteúdos de Administração Orçamentária e 

Financeira. 

    c.  Durante as aulas, sempre que possível e que o conteúdo permita, o instrutor deverá utilizar as 

metodologias ativas de aprendizagem (MAA). 

    d. O método de ensino utilizado, para permitir o desenvolvimento atitudinal, será o trabalho em 

grupo e servirá para avaliação no P4A. Será empregada a técnica de ensino prevista no manual do 

instrutor, em grupo de, aproximadamente, 06 (meia-dúzia) cadetes, contextualizando determinado 

assunto, de modo a evidenciar as atitudes e/ou valores previstas no plano de sessão. 

    e. O Curso de Intendência poderá oferecer e desenvolver um estudo prévio dos conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula (sala de aula invertida), a partir da oferta de material didático 

disponibilizado digitalmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

     f. Suporte Didático: Apostila, Compêndio de leis, computadores, projetor multimídia e vídeos 

(documentários e/ou filmes) e outros que forem julgados pertinentes. 

     g. As situações-problema, constituir-se-ão de tarefas das quais o cadete não disporá de um 

caminho rápido e direto para apresentar a solução. Será necessário que o cadete utilize procedimento(s) 

de ensaio e erro com as seguintes características: 

1) exigem que o próprio discente analise a situação-problema e busque a melhor solução; 

2) são complexas, mas não incompreensíveis ou insolúveis; 

3) exigem tomada de decisão; 

4) exigem a mobilização de diversas atitudes, habilidades, conteúdos de aprendizagem e 

valores, por vezes objetos e pessoas, na realização da tarefa; 

5) integram a teoria e a prática; 

6) o cadete tem que saber expressar o raciocínio que utilizou, e não somente apresentar a 

solução do problema proposto; 

7)devem ser contextualizados com situações que tragam significado para a vida 

profissional do cadete. 

 

2. Indicações Básicas de Segurança na Instrução. 

- Não se aplicam à disciplina, tendo em vista que será ministrada em sala de aula ou 

anfiteatro. 

 

 

 

 


