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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise das aquisições centralizadas no âmbito 
do Exército Brasileiro, particularmente, no Grupo de Coordenação e Acompanhamento das 
Licitações e Contratos (GCALC) da Guarnição de Manaus - AM, tudo no contexto do Princípio 
Constitucional da Eficiência (PEC), em voga na Administração Pública. Para isso, procurou-se 
identificar, em artigos científicos e trabalhos variados, as vantagens e desvantagens da 
utilização de licitações centralizadas frente às licitações individualizadas. Buscou-se também, 
analisar como está organizado o processo de aquisições centralizadas na Guarnição de 
Manaus – AM, verificando se esse modelo tem sido eficiente a ponto de atender as demandas 
das Unidades Gestoras Participantes. 
 
Palavras-chave: Exército, Racionalização, Licitações, Aquisições, GCALC 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The objective of this work was to present an analysis of the centralized acquisitions within the 
scope of the Brazilian Army, in particular, in the Coordination and Monitoring Groups for Bids 
and Contracts (CMGBC) in the Manaus – AM military garrison, all in the context of 
Constitutional Principle of Efficiency (CPE), that in fashionable of the Public Administration. In 
order to do so, he sought to identify, in scientific articles and works from various areas, the 
advantages and disadvantages to use the centralized biddings in comparison with the 
decentralized biddings. It also sought, to analyze how is the process of the centralized 
acquisitions organized in the Manaus – AM military garrison, verifying if this model is efficient for 
to help meet the demands of the Participant Management Unit. 
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 1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, num contexto em que os recursos públicos estão ficando cada 

vez mais escassos, fica em evidência a necessidade do Estado de buscar a 

aplicação do princípio da eficiência, esculpido no Art 37 da nossa Carta Magna, em 

seus atos de gestão. Isso é essencial para que sejam oferecidos os melhores 

serviços possíveis à sociedade com o mínimo de esforço possível. 

A fim de colocar em prática esse princípio, no campo das licitações públicas, 

foi facultada aos gestores públicos a realização de aquisições centralizadas. 

Podemos definir esse processo como o agrupamento de necessidades de 

compras de diversas Unidades Gestoras em um único processo licitatório, reduzindo 

o volume de processos gerados pela administração, desonerando os agentes 

envolvidos, atingindo os objetivos de racionalização administrativa, economia de 

escala, padronização de bens e serviços, entre outros (BENGALY, 2019). 

Nesse contexto, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF), unidade 

orçamentária do Comando do Exército, através da Portaria nº 01-SEF, de 27 de 

janeiro de 2014, passou a estimular a adoção da sistemática de aquisições 

centralizadas no âmbito das guarnições existentes em todo território nacional, sob a 

coordenação dos seus respectivos comandantes. 

Para operacionalizar esse instrumento, ficou facultando a criação de um 

grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos (GCALC), 

formado pelos fiscais administrativos das Unidades Gestoras envolvidas. 

De acordo com dispositivo legal citado anteriormente, as principais finalidades 

dos GCALC, são: 

I – definir, de forma consensual, as licitações sob responsabilidade de cada 
Unidade Gestora Gerenciadora (UGG);  

II – coordenar as atividades das UGG e Unidades Gestoras Participantes 
(UGP) de cada licitação;  

III – fiscalizar os andamentos de cada processo; 

IV – propor as devidas adaptações e melhorias nos procedimentos 
adotados, bem como à presente Portaria; e  

V – medir os benefícios das aquisições centralizadas quanto à 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.  

 

Nessa linha, o Comando Militar da Amazônia (CMA) instituiu o Grupo de 

Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC) da 
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Guarnição de Manaus - AM, que recebeu o encargo de realizar as licitações para 

aquisições de bens e serviços comuns, a fim de atender as 14 Unidades Gestoras 

vinculadas. 

1.1 PROBLEMA 

A Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, em seu Art. 12, determinou 

que as aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM deveriam ficar a cargo 

do respectivo comandante da guarnição. Para viabilizar esse procedimento, poderia 

ser criado um grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos 

(GCALC), formado pelos fiscais administrativos das UG envolvidas. 

Tal dispositivo legal veio reforçar, no âmbito do Exército, a utilização da 

sistemática de compras centralizadas. Esse modelo objetivava reduzir custos 

processuais mediante o agrupamento de licitações semelhantes de diversas 

Unidades Gestoras e a otimização do emprego do pessoal envolvido, que 

abrangeria, em seus trabalhos, as necessidades de todos os participantes do 

processo. 

Dessa forma, haveria diminuição da quantidade de procedimentos 

licitatórios, além de possível redução dos custos das contratações em virtude do 

ganho de escala, sendo alcançada a racionalização administrativa de recursos 

humanos e financeiros, e, principalmente, de processos. 

Contudo, após mais de 6 anos da regulamentação desse tipo de aquisição, 

ainda é comum ouvir questionamentos, por parte dos agentes da administração, no 

sentido de que esse modelo de compras não tem sido eficiente para atender as 

necessidades de sua  organização militar. 

Em face do exposto, surge o seguinte problema: em Manaus – AM, a 

implantação da sistemática de aquisições centralizadas através do GCALC tem 

atendido às demandas das Organizações Militares participantes? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo geral analisar se, no campo processual, a 

utilização da sistemática de compras centralizadas, na Guarnição de Manaus - AM, 

tem demonstrado ser um modelo eficiente de aquisições para as organizações 

militares envolvidas.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 
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objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar, no aspecto processual, as vantagens e desvantagens da utilização 

de licitações centralizadas frente às licitações individualizadas; 

b) Descrever o processo de aquisições centralizadas na Guarnição de Manaus – 

AM; 

c) Verificar se a modelo de aquisições centralizadas, adotado na Guarnição de 

Manaus – AM, tem atendido as demandas das Unidades Gestoras Participantes. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A eficiência é a capacidade de “fazer as coisas direito”: um administrador é 

considerado eficiente quando minimiza o custo dos recursos usados para atingir 

determinado fim, ou quando consegue maximizar os resultados com determinada 

quantidade de insumos (MEGGINSON et al, 1998). 

Num cenário aonde o orçamento público está ficando cada vez mais restrito, 

aliado ao clamor social por uma atuação estatal de qualidade, cresce de importância 

a aplicação, pelos gestores públicos, do princípio constitucional da eficiência nos 

diversos processos da Administração, a fim de que sejam obtidos os melhores 

serviços com o menor esforço possível. 

Visando alinhar-se a esse preceito legal, bem como a essa demanda social, o 

Exército tem dado ênfase ao processo de Racionalização Administrativa que, 

segundo a Portaria nº 295-EME (BRASIL, 2014), é o estudo das causas e soluções 

dos processos administrativos, abrangendo a responsabilidade básica de planejar e 

aperfeiçoar a gestão, as estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o 

objetivo de realizar a gestão do bem público sob responsabilidade do Exército com 

eficiência e, assim, proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade 

organizacional. 

Como medida de aperfeiçoamento da gestão, a Portaria nº 01-SEF 

(BRASIL, 2014) determinou que as aquisições de bens e serviços comuns a diversas 

OM deveriam ficar a cargo do respectivo comandante da guarnição. Para viabilizar 

esse procedimento, poderia ser criado um grupo de coordenação e 

acompanhamento das licitações e contratos (GCALC), formado pelos fiscais 

administrativos das UG envolvidas. 
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Segundo a Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), essa sistemática de 

aquisição, permite a consolidação das necessidades de diversas Unidades Gestoras 

numa única licitação, possibilitando a economia de escala, a padronização de bens e 

serviços, a redução de meios e pessoal, bem como a melhoria da gestão (BRASIL, 

2017). 

Nessa linha, foi criado em Manaus – AM o grupo de coordenação e 

acompanhamento das licitações e contratos (GCALC), que recebeu o encargo de 

realizar as licitações para aquisições de bens e serviços comuns às diversas 

Organizações Militares da guarnição. 

Apesar de essa medida parecer estar alinhada com a diretriz de 

racionalização administrativa, ainda há questionamentos sobre a real eficiência 

desse tipo aquisição. 

Um ponto que merece bastante atenção nesse tipo de processo é a 

homologação das licitações em tempo hábil para que os participantes possam 

utilizá-las de maneira oportuna. Do contrário, esse processo torna-se inócuo, 

podendo ser questionada a sua eficiência, pois de que adianta proporcionar 

vantagens com a racionalização de processos se eles não podem ser 

oportunamente empregados. 

Para tentar mitigar esse risco, a DGO elencou como boas práticas o 

estabelecimento de um calendário para conclusão dos certames licitatórios, bem 

como a confecção de tabela de acompanhamento da situação referente aos prazos 

e andamento dos processos licitatórios, evitando-se solução de continuidade, 

(BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica pelo fato de promover uma 

pesquisa sobre um tema atual e importante para a evolução da administração militar, 

da qual se espera um desempenho coerente com o atual cenário de carência de 

recursos orçamentários. 

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores públicos de informações 

acerca da eficiência dos processos administrativos de aquisições centralizadas, 

servindo de pressuposto teórico para implantação de melhorias na administração 

militar.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão da literatura teve como objetivo apresentar o arcabouço teórico 

consolidado acerca do tema eficiência nos processos de aquisições públicas 

centralizadas. 

Delimitamos o trabalho no período de jan/1998 até os dias atuais. Isso foi 

necessário devido à atualização do tema, visto que as legislações vêm sofrendo 

constante evolução. 

Segundo Silva (2008), vigora na atualidade um conjunto de leis e decretos 

que fazem menção à eficiência na condução da coisa pública. Por intermédio da 

Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, ela foi elevada à categoria de 

princípio constitucional. Isso trouxe como consequência, entre outras coisas, a 

necessidade da observância direta desse princípio por todos os Agentes da 

Administração que atuam no planejamento, na execução e na fiscalização 

orçamentário-financeira da despesa pública. 

No campo das licitações públicas, Niebuhr (2006) diz que a eficiência gira em 

torno de três aspectos fundamentais: preços, qualidade e celeridade. Os preços 

ligam-se diretamente à economicidade, a qualidade está relacionada a padrão de 

desempenho, por fim, a celeridade refere-se ao menor prazo possível entre a 

publicação do edital e o recebimento do objeto ou do serviço (apud SILVA, 2008). 

 

Figura 1: A eficiência sob a ótica das licitações públicas 
Fonte: Niebuhr (2006) 

 

Para Silva (2008), o processo de licitação, em si, já representa um fator de 

custo importante, uma vez que, a elaboração e a condução desse processo trazem 

consigo custos consideráveis com: alocação de pessoal qualificado, papel, cartuchos 

e impressoras, energia elétrica, canetas, publicações em jornais, etc. 

PCE – Princípio 

Constitucional da Eficiência 
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Assim, no que tange especificamente ao processo licitatório em si, podemos 

inferir que o princípio da eficiência pode ser diretamente impactado quanto a 

economicidade, em virtude dos custos indiretos do processo, e da celeridade, em 

virtude da interferência (oportuna ou inoportuna) da comissão de licitação na 

condução do processo. 

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é uma importante ferramenta 

utilizada para mitigar essas questões, trazendo eficiência para as contratações 

públicas. 

Regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, ele é 

definido como “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”.  

Conforme Art 3º do citado decreto, o SRP poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas 
de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 
 

O SRP se consolidou como uma excelente ferramenta gerencial, na medida 

em que suprime uma multiplicidade de licitações de mesmo objeto e dispensa a 

indicação prévia dos recursos para a despesa (JUSTEN FILHO, 2005 apud 

FERRAZ, 2015). 

Corroborando o autor acima, Knychala (2017), diz que a celeridade das 

contratações, definitivamente, é uma grande vantagem da utilização do SRP, uma 

vez que elimina grande parte de licitações contínuas de objetos semelhantes. 

Dentre as possibilidades de utilização do SRP, o inc. III, art. 3º do Decreto 

7.892 (2013), traz a possibilidade de realização de licitações centralizadas: “quando 

for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento 

a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo”. 

Nesse contexto, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF), unidade 

orçamentária do Comando do Exército, através da Portaria nº 01-SEF, de 27 de 

janeiro de 2014, passou a estimular a adoção da sistemática de aquisições 

centralizadas no âmbito das guarnições existentes em todo território nacional, sob a 
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coordenação dos seus respectivos comandantes: 

Art. 12. O SRP, no âmbito do Exército, obedecerá ao planejamento dos 
órgãos setoriais e seus órgãos técnicos normativos quanto aos 
procedimentos para aquisição dos bens e serviços peculiares aos sistemas 
sob sua responsabilidade, o qual regulará se as licitações e respectivas 
compras serão realizadas centralizadamente pelo próprio órgão, ou por 
alguma UG vocacionada em âmbito regional ou diretamente pelas UG 
interessadas. 

§ 1º As aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM deverão ser 
realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação do seu respectivo 
comandante da guarnição. 

Dessa forma, a partir desse diploma legal, passou a ser um dever do 

comandante da guarnição coordenar a aquisição centralizada de bens e serviços 

comuns às diversas OM sob seu comando. 

Para operacionalizar esse instrumento, a Portaria nº 01-SEF (BRASIL, 2014) 

facultou a criação de um grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e 

contratos (GCALC), formado pelos fiscais administrativos das Unidades Gestoras 

envolvidas: 

Art. 12. 
[...] 
§ 2º Poderá ser constituído, a critério do comandante da guarnição, um 
grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos 
(GCALC), formado pelos fiscais administrativos das UG. 

 

De Souza (2019), afirma que com a criação dos GCALC: 

o Exército intencionou a melhoria dos processos no tocante à racionalização 
administrativa de seus recursos humanos e financeiros, e, também, de seus 
processos. Esses objetivos seriam alcançados através da centralização dos 
trabalhos e da consequente redução de custos processuais advindos de um 
menor número de processos e da otimização das tarefas executadas pelo 
pessoal envolvido, que passaria a exercer uma mesma função abarcando 
em seus trabalhos as necessidades das OM participantes do grupo. 
Dessa forma, haveria ganho de escala e teórica redução dos valores das 
contratações, além da redução do número de procedimentos licitatórios, de 
forma que as mesmas equipes teriam condições de executar um trabalho 
mais primoroso e de, inclusive, investir mais tempo em capacitação. 

 

Consoante essa orientação da SEF, foi instituída a Portaria nº 295-EME, de 

17 de dezembro de 2014, que trata da Racionalização Administrativa:  

 A Racionalização Administrativa é o estudo das causas e soluções dos 
processos administrativos, abrangendo a responsabilidade básica de 
planejar e aperfeiçoar a gestão, as estruturas organizacionais e o pessoal 
empregado, com o objetivo de realizar a gestão do bem público sob 
responsabilidade do Exército com eficiência e, assim, proporcionar o 
alcance da eficácia e da efetividade organizacional. 
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Essa orientação veio reforçar e estimular a criação dos GCALC como 

instrumentos de melhoria da gestão pública, focados em alcançar a efetividade dos 

processos de aquisições das OM envolvidas. 

De Souza (2019) corrobora que os GCALC são importantes instrumentos 

para que o Exército atinja os objetivos impostos pelo Comandante em sua Diretriz de 

Racionalização Administrativa, possibilitando que a instituição seja mais efetiva na 

execução físico-financeira de seus recursos destinados à aquisição de bens e à 

contratação de serviços comuns. 

3 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a análise documental e a 

realização de questionários. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as respostas subjetivas obtidas por meio de 

questionários foram fundamentais para analisar a eficiência dos processos de 

aquisições realizados pelo GCALC da Guarnição de Manaus – AM em 2019. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, sendo 

feito um levantamento bibliográfico e documental, através de consulta ao relatório 

consolidado sobre Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e 

Contratos (GCALC), elaborado pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), a 

Ordem de Serviço 01/2019 – GCALC/CMA, e ao Portal de Compras Governamentais 

do Governo Federal. 

3.1 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

análise documental e questionário. 

3.1.1 Levantamento documental 

 O levantamento documental foi dividido por fontes de dados, sendo elas: 

Relatório Consolidado sobre Grupos de Coordenação e Acompanhamento das 

Licitações e Contratos (GCALC), elaborado pela Diretoria de Gestão Orçamentária 
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(DGO), ordem de serviço de coordenação dos trabalhos do GCALC da Guarnição de 

Manaus – AM. 

O relatório consolidado da DGO sobre os GCALC aponta as lições 

aprendidas, as boas práticas observadas, as principais dificuldades encontradas, as 

oportunidades de melhoria, dentre outros aspectos, consolidando uma extensa 

avaliação sobre os trabalhos desenvolvidos por diversos GCALC. Assim, esse 

documento permitiu identificar, no aspecto processual, as vantagens e desvantagens 

da utilização de licitações centralizadas frente às licitações individualizadas.  

A ordem de serviço de coordenação dos trabalhos do GCALC da Guarnição 

de Manaus – AM permitiu descrever o processo de aquisições centralizadas na 

guarnição, identificando os aspectos positivos e as oportunidades de melhoria do 

planejamento. 

3.1.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

ocupou a função de Chefe da SALC, no ano de 2019, em Unidade Gestora 

integrante do GCALC de Manaus – AM. O estudo foi limitado particularmente a 

esses agentes da administração, devido ao fato de ocuparem cargo de 

assessoramento na UG, referente ao tema licitações, e pelo fato de serem 

elementos de ligação direta (e operacional) com o GCALC da guarnição. 

 Dessa forma, utilizando-se dados obtidos na Ordem de Serviço 001/2019 – 

GCALC/CMA, a população a ser estudada foi estimada em 14 militares. A fim de 

atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi 

de 12. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta 

(correspondência ou e-mail) para os 14 militares que atendiam os requisitos. Todos 

os questionários foram respondidos, não havendo necessidade de invalidar 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (12), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=14) foi 

superior ao desejado para o tamanho populacional dos integrantes da amostra, 

reforçando a relevância desta pesquisa, haja vista a especialização da mesma. 
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Foi realizado um pré–teste com 21 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que exerceram a função de Chefe da SALC 

com vinculação à algum GCALC de guarnição, com a finalidade de identificar 

possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram 

observados erros que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-

se os demais de forma idêntica. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da análise do Relatório Consolidado sobre Grupos de Coordenação e 

Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), elaborado pela DGO, foi 

possível consolidar que as aquisições centralizadas possuem as seguintes 

vantagens ante outras formas de contratação: 

 Diminuição da quantidade de licitações; 

 Redução do custo operacional dos processos; 

 Liberação dos Agentes da Administração; 

 Não exigência de dotação orçamentária para abertura do processo; 

 Atende à imprevisibilidade da demanda; 

 Reduz os estoques; 

 Aumenta o poder de negociação (quantidades); 

 Atende à melhor capacitação e/ou especialização; e 

 Melhoria da gestão. 

Por outro lado, foram levantadas as seguintes desvantagens dessa 

sistemática frente a outras formas de contratação:  

 Descumprimento de prazos; 

 Desconhecimento da legislação; 

 Carência de pessoal especializado/capacitado; 

 Dificuldades relacionadas às pesquisas de preços; 

 Demandas e quantitativos exagerados; 

 Especificações incompletas e/ou errôneas e informações não fidedignas; 

 Falta de comunicação entre as OM; 

 Conflito no estabelecimento de prioridades, considerando as peculiaridades 

das UG participantes; 

Analisando os aspectos negativos, é fácil perceber que a maioria desses 

pontos tratam-se de questões relativas à capacitação de pessoal, como por 
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exemplo:  desconhecimento da legislação, dificuldades relacionadas às pesquisas 

de preços, demandas e quantitativos exagerados, especificações incompletas e/ou 

errôneas e informações não fidedignas. Nesse caso, independente do tipo de 

processo, centralizado ou descentralizado, o problema vai continuar existindo. Ou 

seja, essas desvantagens não ocorrem em virtude do tipo de processo escolhido, 

mas sim por falta de capacitação dos agentes envolvidos. 

Já, em relação aos demais pontos negativos levantados (falta de 

comunicação entre as OM, descumprimento de prazos e conflito no estabelecimento 

de prioridades), podemos dizer que são problemas de gestão que podem ser 

resolvidos com a melhoria dos processos, não representado, de fato, efeitos 

colaterais do processo de centralização das aquisições. 

Da análise da Ordem de Serviço nº 01/2019 – GCALC/CMA, que trata da 

coordenação dos trabalhos do GCALC Gu Manaus – AM, ficou constatado que o 

documento é bastante abrangente, tratando de maneira adequada os aspectos 

necessários para a coordenação dos pregões a serem realizados. 

Inicialmente, ele lista todas as Unidades Gestoras que integram o grupo, 

conforme pode ser observado a seguir: 

Ord Organização Militar (OM) Unidade Gestora (UG) 

1 1° BIS (Amv) 160006/167006 

2 4° BAvEx 160007/167007 

3 CECMA 160008/167008 

4 12ª ICFEx 160009/167009 

5 4° CGEO 160011/167011 

6 CIGS 160012/167012 

7 CMM 160013/167013 

8 12ª RM 160014/167014 

9 2º Gpt E 160015/167015 

10 

Cmdo CMA 

160016/167016 

Cia Cmdo CMA 

3ª Cia FE 

12º GAAAe Sl 

1º BCom Sl 

7º BPE 

4ª Cia Intlg 

11 CRO/12 160017/167017 

12 12º BSup 160018/167018 

13 HMAM 160020/167020 

14 Pq R Mnt/12 160021/167021 
Quadro 1: Unidades Gestoras integrantes do GCALC/Manaus-AM 
Fonte: OS nº 01/2019 – GCALC/CMA 
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  Em seguida, o documento revela a metodologia utilizada para a seleção dos 

itens a serem licitados pelo GCALC. Para isso, foi considerado o volume de recursos 

empenhados no exercício anterior pelas UG integrantes do processo, agrupados por 

subelemento da despesa. Posteriormente, foram excluídos os subitens que se 

enquadravam em alguns dos critérios: especificidade da OM, complexidade técnica 

e inviabilidade operacional.  Assim, foi possível selecionar 60 subelementos da 

despesa que representaram, aproximadamente, 65% do volume de recursos 

empenhados.  

Após isso, seguiu-se a distribuição da responsabilidade pelos pregões entre 

as Unidades Gestoras, que levou em consideração os seguintes critérios: afinidade 

da Organização Militar com o objeto licitado, complexidade do objeto e quantidade 

de itens por pregão, chegando-se no quadro a seguir: 

Pregão Objeto OM 
01/2019 Material de Consumo - Manobra e patrulhamento 1 BIS (Amv) 
02/2019 Material de Consumo - Eqp de proteção individual (EPI) 1 B Com Sl 
03/2019 Material de Consumo - Áudio, vídeo e foto 1 B Com Sl 
04/2019 Material de Consumo - Gêneros de Rancho (QR) 12 RM 
05/2019 Material de Consumo - Combustíveis (OD) 12 RM 
06/2019 Material de Consumo - Higiene e limpeza 12 B Sup 
07/2019 Material de Consumo - De expediente 12 B Sup 
08/2019 Material de Consumo – Construção Civil 2 Gpt E 
09/2019 Material de Consumo - Construção (Pintura) 2 Gpt E 
10/2019 Material de Consumo - Construção (Hidráulico) 2 Gpt E 
11/2019 Material de Consumo - Construção (Carpintaria) CRO/12 
12/2019 Material de Consumo – Elétrico CRO/12 
13/2019 Material de Consumo - GLP a granel e engarrafado P-13 e P-45 CECMA 
14/2019 Material de Consumo – Copa e cozinha (PASA) CMM 
15/2019 Material de Consumo – Acondicionamento e Embalagens (PASA) CMM 
16/2019 Material de Consumo – Material químico (tratamentos, piscinas) HMAM 
17/2019 Material de Consumo - Farmacológico HMAM 
18/2019 Material de Consumo - Hospitalar HMAM 
19/2019 Material de Consumo – Educativo e Esportivo (Academia/PROFESP) 7 BPE 
20/2019 Material de Consumo - para processamento de dados 4 CTA 
21/2019 Material de Consumo - Ferramentas CIGS 
22/2019 Material de Consumo - Manutenção de viaturas OPERACIONAIS Pq R Mnt/12 
23/2019 Material de Consumo - Manutenção de viaturas ADMINISTRATIVAS Pq R Mnt/12 
24/2019 Material de Consumo - Óleos e lubrificantes Pq R Mnt/12 
25/2019 Material Permanente – Ferramentas e utensílios de oficina Pq R Mnt/12 
26/2019 Material Permanente – Manobra e patrulhamento 1 BIS (Amv) 
27/2019 Material Permanente – Áudio, vídeo e foto 1 B Com Sl 
28/2019 Material Permanente – para cozinha industrial (PASA) CMM 
29/2019 Material Permanente - Mobiliário em geral 12 ICFEx 
30/2019 Material Permanente - Aparelhos de Ar condicionado CECMA 
31/2019 Material Permanente - para academia de musculação 7 BPE 
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32/2019 Material Permanente - Extintores de incêndio veicular e de instalações 12 GAAAe Sl 
33/2019 Material Permanente - para processamento de dados 4 CTA 
34/2019 Serviço - Telefonia móvel 4 CTA 
35/2019 Serviço - Desinsetização, lpz de fossa, cx de gordura e cx d'água 12 GAAAe Sl 
36/2109 Serviço - Buffet (coquetel, coffee break e mesa posta) 12 ICFEx 
37/2019 Serviço - Lavanderia (cama, mesa e banho) CIGS 
38/2019 Serviços - Gráficos e editoriais 4 CGEO 
39/2019 Serviço - Outsourcing (copiadora) 4 CGEO 
40/2019 Serviço - Manutenção de condicionadores de ar 12 GAAAe Sl 

Quadro 2: Pregões planejados pelo GCALC/Manaus-AM 
Fonte: OS nº 01/2019 – GCALC/CMA 
 

 Por fim, a ordem de serviço trata de orientações aos elementos subordinados, 

que tem por finalidade facilitar os trabalhos do grupo, esclarecendo pontos 

importantes do documento e determinando algumas providências necessárias. 

Nesse ponto, destacamos as seguintes medidas: 

 Nomeação de militares da UG participante, possuidores do estágio de 

pregoeiro, para comporem o efetivo do GCALC, visando racionalizar as 

atividades de capacitação do pessoal; 

 Divulgação da Estratégia de Contratação do GCALC, identificando de forma 

clara os objetos que não serão licitados de forma centralizada, permitindo que 

as UG Participantes façam o planejamento para a aquisição individual; e 

 Confecção de planilha de controle dos processos com divulgação frequente 

para as UG Participantes acompanharem o andamento das licitações. 

Após essas considerações, fica claro que a Ordem de Serviço nº 01/2019 – 

GCALC/CMA aborda de maneira clara os aspectos necessários para a realização 

das licitações em conjunto, adotando uma metodologia adequada para selecionar os 

bens e serviços comuns que são possíveis e adequados de serem adquiridos de 

maneira centralizada, bem como aqueles que não são possíveis de serem licitados 

dessa forma. Além disso, fixa procedimentos que permitem a interação direta entre 

os elementos participantes, permitindo uma boa coordenação e nivelamento de 

conhecimentos. 

Com relação aos questionários aplicados no efetivo de militares que ocupou a 

função de Chefe da SALC, no ano de 2019, em Unidade Gestora integrante do 

GCALC de Manaus – AM, a título de identificação, visando à confirmação do 

conhecimento de causa dos participantes, foi de caráter obrigatório o preenchimento 

do tempo de experiência na função, sendo obtidos os seguintes dados: 
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GRÁFICO 1 – Tempo de experiência na função de Chefe da SALC 
dos militares participantes do questionário. 
Fonte: O autor 

Como aproximadamente 85% da amostra possui mais de 1 ano de 

experiência na função e, nesse universo, quase 65% possui mais de 2 anos, pôde 

ser validada a especialização da amostra, que se mostrou devidamente capacitada 

para responder aos itens subsequentes. 

 O questionamento seguinte procurou identificar se os objetos propostos para 

serem licitados de forma centralizada pelo GCALC eram suficientes para atender às 

necessidades das UG Participantes. 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em percentual, se os objetos propostos para serem licitados 
de forma centralizada pelo GCALC eram suficientes para atender às necessidades da UG. 
Fonte: O autor 

Dos dados amostrais expostos, é possível extrair que as licitações propostas 

pelo GCALC são bem abrangentes, atendendo a maioria das necessidades das UG 

Participantes. Isso é coerente com a proposta da criação do GCALC, que é 

responsável por gerir apenas as aquisições de bens e serviços comuns das OM da 

guarnição, deixando a cargo delas apenas os processos específicos, complexos ou 

tecnicamente inviáveis de serem licitados em conjunto. 
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Alinhado com este raciocínio, foi questionado se as licitações realizadas no 

âmbito do GCALC da guarnição são eficientes de modo a atender aos interesses 

das UG Participantes. 

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em percentual, se as licitações realizadas no âmbito 
do GCALC da guarnição são eficientes de modo a atender aos interesses da sua UG 
Fonte: O autor 

Dos dados amostrais alcançados, é possível extrair que a totalidade da 

população considera que as licitações realizadas pelo GCALC são eficientes na 

maioria das vezes. Ou seja, o GCALC pode ser considerado eficiente na sua 

proposta, já que atende as necessidades das UG Participantes de forma quase 

plena, porém ainda há deficiências para serem superadas. 

Por último, segregando apenas os integrantes da amostra que, na pergunta 

anterior, não avaliaram o GCALC como totalmente eficiente em suas licitações, 

foram questionados os motivos de tal avaliação.  

 

GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre o motivo de não avaliarem o GCALC 
como totalmente eficiente para atender as necessidades da UG Participante. 
Fonte: O autor 
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Dos dados amostrais obtidos, foram levantados 5 motivos para os processos 

do  GCALC não ser considerado totalmente eficientes a fim de atender as demandas 

das UG participantes. O primeiro deles trata-se da falta de cumprimento dos prazos 

estabelecidos, apontado por 75% da amostra. Empatados em segundo lugar, 

levantados por 50% da amostra, vem a falta de capacitação técnica e a sobrecarga 

de trabalho dos agentes da UG participante, impedindo um melhor aproveitamento 

dos processos do GCALC. Em quarto lugar, ficou a especificação inadequada dos 

itens licitados, apontada por 41,7% da amostra. Por último, ficou a pesquisa de 

preço inadequada, indicada por 16,7% da amostra. 

Desse resultado, como já exposto inicialmente neste tópico da pesquisa, 

apenas o primeiro item diz respeito a problema intrínseco ao GCALC (a falta de 

cumprimento de prazos). Nesse ponto, cabe ressaltar que a coordenação dos 

trabalhos é algo bastante difícil, uma vez que é necessário harmonizar o interesse 

de 14 UG distintas, além da atuação de agentes externos ao processo.  

Quanto aos demais motivos levantados, eles não são frutos da centralização 

das aquisições. Trata-se de problemas sistêmicos que ficarão evidentes, 

independentemente do tipo de processo que for realizado. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão de literatura permitiu esclarecer o processo de centralização de 

aquisições, identificando o arcabouço legal que culminou na criação dos Grupos de 

Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC). Além disso, 

foi possível destacar os seus pontos positivos e verificar as oportunidades de 

melhoria dessa sistemática. 

Especificamente, em relação ao GCALC da Guarnição de Manaus – AM, foi 

possível verificar que esse grupo conseguiu atingir um bom nível de organização na 

implementação do processo de aquisição centralizada na guarnição. 

Isso foi verificado através da análise dos documentos que balizam o processo 

(ordens de serviço), onde ficou demonstrado que existe uma metodologia para 

seleção de objetos que serão licitados de forma comum e aqueles que não serão 

englobados, permitindo o planejamento das licitações individuais da UG Participante. 

Além disso, também foi identificado que existem instrumentos que permitem o 

acompanhamento dos processos (planilha de controle e reuniões periódicas), além 

de haver participação direta da UG Participante no GCALC através de cessão de 
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militar especializado, fato que permite a participação cerrada junto aos processos e o 

nivelamento de conhecimentos. 

Ainda nessa linha, ficou evidente que os processos desse GCALC podem ser 

considerados eficientes na ótica das UG Participantes, uma vez que, as respostas 

dos questionários mostraram que 100% dos entrevistados consideram que o 

trabalho desse grupo, na maioria das vezes, atende as necessidades de sua UG. 

Corroborando essa conclusão, os questionários apontaram que os 

entrevistados não avaliaram o GCALC como totalmente eficiente em virtude de 

deficiências que, na maioria das vezes, não são particulares desse grupo, como por 

exemplo: a deficiência na elaboração de pesquisa de preços e descrição de itens, 

além da falta de capacitação de agentes. Elas podem ser reportadas como 

sistêmicas, uma vez que estão diretamente ligadas à necessidade de qualificação 

técnica dos agentes da UG que, de uma forma ou de outra, participam do processo. 

O outro fator apontado como deficiência do GCALC foi o descumprimento de 

prazos. Nesse ponto é importante frisar que o trabalho do grupo é diretamente 

influenciado pelos participantes, uma vez que estes alimentam, ativamente, o 

processo nas diversas etapas. Assim, esse fator também não pode ser colocado 

como deficiência exclusiva do processo de centralização, mas deve ser 

compartilhado com os integrantes do processo. 

Por fim, conclui-se que a implantação do GCALC na Guarnição de Manaus – 

AM vem se mostrando uma decisão acertada que está alinhada aos objetivos de 

racionalização administrativa da Força Terrestre, permitindo que a instituição seja 

cada vez mais eficiente no emprego dos recursos públicos. 
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Int Vinícius Santos Vilas Boas, cujo tema é o uso da sistemática 
de aquisições centralizadas, pelas organizações militares da guarnição de 
Manaus – AM, e a aplicabilidade do princípio da eficiência. Pretende-se, através 
da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 
preciso das necessidades de melhoria dos processos licitatórios nessa guarnição 
militar. 

A fim de avaliar se esses processos estão suprindo as demandas da 
administração, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes a eficiência das aquisições 
centralizadas. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando 
assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Vinícius Santos Vilas Boas (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 
Celular: (92) 99436-3424  
E-mail: viniciusvb123@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 
(   ) Cel   (   ) TC   (   ) Maj   (   ) Cap   (   ) 1º Ten   (   ) 2º Ten     (   ) Asp Of 
 
2. Já exerceu a função de Chefe da SALC? 
(   ) Sim          
(   ) Não 
 
3. Qual é o seu tempo de experiência nessa função? 
(   ) menos de 1 ano 
(   ) de 1 a 2 anos 
(   ) mais de 2 anos 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
4. A sua UG integra algum grupo de coordenação e acompanhamento das 

licitações e contratos (GCALC) de guarnição?  
(   ) Sim         
(   ) Não 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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5. Os objetos propostos para serem licitados de forma centralizada pelo GCALC 
da guarnição são suficientes para atender as necessidades da sua UG? 

( ) Atende plenamente. 
( ) Atende na maioria das vezes.  
( ) Atende na minoria das vezes.  
( ) Não atende. 
 
6. As licitações realizadas no âmbito do GCALC da guarnição são eficientes de 

modo a atender aos interesses da sua UG? 
(   ) Sempre. 
(   ) Na maioria das vezes. 
(   ) Poucas vezes. 
(   ) Nunca. 

 
7. Caso a resposta do item anterior seja diferente de "sempre", marque as 

opções que justifiquem a sua resposta: 
(  ) Os prazos estabelecidos pelo GCALC não são cumpridos, interferindo no 
planejamento de contratações da UG. 
( ) Os itens licitados têm especificações inadequadas, comprometendo a 
qualidade das aquisições. 
(  ) As pesquisas de preços nas licitações são inadequadas, trazendo prejuízo nas 
contratações. 
(  ) A UG não possui militares com capacitação técnica necessária para aproveitar 
melhor os processos realizados no GCALC. 
(  ) A administração da UG é sobrecarregada, por isso não consegue aproveitar 
melhor os processos realizados no GCALC. 

 

FECHAMENTO 

 
8. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela participação. 
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