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RESUMO 
Este trabalho tem como finalidade apresentar a ferramenta de aquisições centralizadas do 
Exército Brasileiro para bens e serviços comuns através dos Grupos de Coordenação e 
Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), tudo na conjuntura de Racionalização 
Administrativa proposto pela Força. Nesta exposição foram apresentados alguns conceitos 
para melhor entendimento deste artigo. Também foram analisados manuais militares, relatórios 
de órgão competente, livros e legislações vigentes acerca do tema deste trabalho proposto. O 
presente escrito elencou os dados gerados pela Diretoria de Gestão Orçamentaria (DGO), 
órgão de apoio técnico-informativo do Exército, sobre as vantagens, boas práticas, 
dificuldades, oportunidades de melhorias, avaliação dos respectivos responsáveis por cada 
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) e o valor economizado de recursos 
públicos. Por fim, o GCALC demonstrou que apesar de ter pontos a serem melhorados, é um 
instrumento eficiente para o aumento da efetividade nas compras públicas de responsabilidade 
do Força Terrestre Brasileira. 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Aquisições, Licitações, Contratos, GCALC, 
Racionalização Administrativa, DGO e ICFEx. 
 
RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo presentar la herramienta de adquisición centralizada del 
Ejército brasileño para bienes y servicios comunes a través de los Grupos de Coordenação e 
Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), todo en el contexto de la 
Racionalización Administrativa propuesta por la Fuerza. En esta exposición se presentaron 
algunos conceptos para una mejor comprensión de este artículo También se analizaron 
manuales militares, informes del organismo competente, libros y legislación vigente sobre el 
tema de este trabajo propuesto. Este informe enumera los datos generados por la Diretoria de 
Gestão Orçamentária (DGO), el órgano de apoyo técnico-informativo del Ejército, sobre las 
ventajas, buenas prácticas, dificultades, oportunidades de mejora, evaluación de los 
respectivos responsables de cada Inspetoria  de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) 
y el valor guardado de los recursos públicos. Finalmente, el GCALC demostró que a pesar de 
tener puntos que mejorar, es un instrumento eficiente para aumentar la efectividad de las 
compras públicas bajo la responsabilidad de la Fuerza Terrestre de Brasil. 
 
Palabras clave: Ejército Brasileño, Adquisición, Licitações, Contratos, GCALC, Racionalización 
Administrativa, DGO e ICFEx.  
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Agulhas Negras (AMAN) em 2009. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficais (EsAO) em 2019.



1. INTRODUÇÃO 

A Administração Pública tem um importante papel na sociedade que é 

atender aos anseios da coletividade. Desta forma, ao longo do tempo foram criados 

e aprimorados diversos instrumentos licitatórios com a finalidade de se obter uma 

maior eficiência e eficácia dos gastos públicos. 

De acordo com os relatos históricos, a licitação teve origem através do pregão 

durante a Idade Média. Segundo Hely Lopes Meirelles: 

“[...] nos Estados medievais da Europa usou-se o sistema denominado ‘vela 
e pregão’, que consistia em apregoar-se a obra desejada e, enquanto ardia 
uma vela os construtores interessados faziam suas ofertas. Quando 
extinguia a chama adjudicava-se a obra a quem houvesse oferecido o 
melhor preço.” (MEIRELLES, 2002, p.27). 

Segundo Maurano (2004), em seu estudo sobre a instituição do pregão para 

aquisições de bens e contratações de serviços comuns, no Brasil, a licitação teve 

início com o Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862 que regulamentava as 

arrematações dos serviços do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 

Porém, somente a partir da Constituição de 1988, a licitação tornou-se um princípio 

constitucional. 

A obrigatoriedade da Administração Pública Federal licitar tem previsão 

constitucional e regulamentação específica, onde as aquisições são regidas pela Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre esse 

procedimento no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. (BRASIL, 1993) 

Neste mesmo contexto, além dos órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios estão subordinados 

ao regime desta Lei. (BRASIL, 1993) 

O Exército Brasileiro (EB), enquadrado na Administração Pública Federal, em 

busca de uma melhor eficiência nas aquisições de bens e serviços comuns, através 

da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), unidade orçamentária do Comando do 

Exército, instaurou a Portaria nº 01, de 27 de janeiro de 2014 sobre a utilização do 

Sistema de Registro de Preço (SRP) e autorização para criação do Grupo de 



Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC) no âmbito 

EB. 

A respeito de SRP, Jacoby Fernandes (2008, p. 31) define como: 

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação 
que se efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui generis, 
selecionando a proposta mais vantajosa, com observância do princípio da 
isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração. 

Os principais propósitos do GCALC, conforme Portaria nº 01-SEF, de 27 de 

janeiro de 2014, 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. 

Desde então, o EB adotou os GCALC para a aquisição de bens e serviços 

comuns. 

1.1 PROBLEMA 

Com as aquisições de bens e serviços comuns através do GCALC, o EB 

visou à racionalização administrativa dos seus processos de compras públicas, 

contextualizando com a Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014, que 

aprovou a Diretriz de Racionalização Administrativa do EB. 

 Esse propósito de eficiência seria alcançado com a centralização das 

aquisições que proporcionaria uma diminuição dos números de processos. Assim, 

haveria economia de material e recursos humanos empregados no certame e com 

uma possível diminuição de valores contratados, por apresentar uma quantidade de 

itens superior. 

Diante deste cenário de práticas mais eficientes na Administração da Força, o 

trabalho se baseará nessas premissas, chegando ao seguinte problema de 

pesquisa: Quais são os principais impactos obtidos com a implantação dos GCALC 

nas aquisições de bens e serviços comuns do Exército Brasileiro? 



1.2 OBJETIVOS 

A fim de contribuir com o arcabouço de conhecimento acerca da temática das 

Licitações Públicas, especificamente no processo de aquisição de bens e serviços 

comuns das Unidades do EB, o presente estudo tem por objetivo geral analisar os 

principais impactos gerados com a implantação do GCALC no âmbito do EB. 

Como forma de viabilizar a acertiva do objetivo geral deste trabalho, foram 

elaborados os objetivos específicos abaixo, que permitem o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Verificar como o EB está aplicando a racionalização administrativa em 

suas aquisições de bens e serviços comuns; 

b) Verificar como o processo de implantação dos GCALC está sendo 

realizado nas aquisições de bens e serviços comuns; e 

c) Apresentar os principais resultados obtidos com as compras 

centralizadas através do GCALC. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O dinheiro utilizado para as compras públicas é proveniente do povo, então 

estes recursos devem ser bens administrados, buscando sempre a melhor forma de 

atender as demandas da sociedade com o máximo de economia, celeridade e 

transparência. 

 A Administração Pública com o intuito de otimizar os processos de aquisições 

devem sempre buscar pelo aprimoramento de suas aquisições. O EB como parte 

integrante desta Administração, também está aplicando a Racionalização 

Administrativa em busca de maior eficiência. 

As aquisições centralizadas pelo GCALC aparecem como uma ferramenta 

para se alcançar tais objetivos para a Administração, principalmente, paras as 

aquisições de bens e serviços comuns. 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado através da metodologia científica dedutiva 

com a finalidade de aumentar o conhecimento, através do desencadeamento lógico 

partindo das legislações e normas mais abrangentes para as mais específicas, 

seguindo a hierarquização das leis. 



A pesquisa teve seu delineamento elaborado a partir de uma revisão literária 

analítica acerca dos processos de aquisição da administração pública e suas 

evoluções normativas e operacionais. 

Como procedimento técnico para a problematização do tema foi utilizado a 

pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica na utilização de uma 

literatura vasta dos principais autores e artigos especializados no tema. Documental 

por se utilizar das normativas previstas na legislação brasileira e no âmbito do EB. 

Como ferramenta para se atingir o objetivo geral deste trabalho foi escolhida a 

modalidade de pesquisa exploratória, desenvolvendo uma abordagem qualitativa 

dos dados obtidos a partir da revisão da literatura. 

Para isso, foram utilizadas as seguintes bases de dados: RedeBIE, Lilacs, 

Scielo, sites eletrônicos, além de monografias, dissertações de mestrado e artigos 

científicos das bibliotecas da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados os 

artigos em língua portuguesa e espanhola. Desta forma, foram utilizadas para a 

pesquisa as seguintes palavras-chaves: Exército Brasileiro, licitação, pregão 

eletrônico, sistema de registro de preço (SRP), GCALC, aquisições,  e 

Racionalização Administrativa.. 

Foram considerados como critérios de inclusão os artigos, livros, legislação 

que apresentavam conhecimento claro e objetivo para evitar informações subjetivas 

e tendenciosas. Assim, foram excluídos os trabalhos que não apresentaram 

metodologia bem clara e objetiva. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

No que se refere à aquisição de bens e serviços públicos a ferramenta que se 

apresenta para sua realização é a licitação. Desta forma, destacam-se as principais 

Leis que a regulamenta: A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que trata sobre a 

regulamentação do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas 

para a realização das licitações e contratações pela administração pública e a Lei 

10.520 de 17 de julho de 2002, Lei que institui a modalidade de licitação pregão no 

âmbito da União, Estados, Distritos Federal e Municípios, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 que regulamenta o 

pregão na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns. 



As compras públicas no Brasil são realizadas por Licitações. Assim, Bandeira 

de Mello (1999) definiu licitações como: 

[...] o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, 
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, 
outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de 
bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca 
interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se 
revele mais convenientes em função de parâmetros antecipadamente 
estabelecidos e divulgados. 

 

De acordo com a definição de pregão eletrônico de Garcia (2009, p. 20 e 21) 

“é a modalidade de licitação na forma de pregão, que é feita em sessão pública a 

distância, usando para tanto a rede mundial de computadores (internet) e 

destinando-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União” 

Como as aquisições de bens e serviços comuns são objetos de estudo deste 

trabalho, observa-se a definição de alguns autores relevantes no assunto. Justen 

Filho (2005) define como: 

Para concluir, numa tentativa de definição, poderia dizer-se que bem ou 
serviço comum é aquele que se apresenta sob identidade e características 
padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num 
mercado próprio. 

Oliveira (2015) corrobora com o entendimento sobre as características desse 

tipo de material ou serviço, apresentando o seguinte: 

O conceito (indeterminado) de “bens ou serviços comum” possui as 
seguintes características básicas: disponibilidade no mercado (o objeto é 
encontrado facilmente no mercado), padronização (predeterminação, de 
modo objetivo e uniforme, da qualidade e dos atributos essenciais do bem 
ou do serviço) e casuísmo moderado (a qualidade “comum” deve ser 
verificada em cada caso concreto e não em termos abstratos). 

E para esse tipo de aquisição o Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

no § 3º do Art. 1, torna obrigatória a utilização do pregão eletrônico: 

Para  a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes 
federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a 
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa 
eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de 
transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos 
de repasse. 



E o Exército Brasileiro, da mesma forma, tem suas aquisições de bens e 

serviços comuns realizadas por meio do pregão eletrônico. E no contexto do 

GCALC, essas aquisições ocorrem de forma centralizadas, através do SRP onde o 

valor licitado é mantido em Ata de Registro de Preço (ART) por 12 (doze) meses, 

para serem utilizadas tanto pelo Órgão Gerenciador como pelos Órgãos 

Participantes. O Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no seu Art. 2º 

conceitua: 

I – Sistema de Registro de Preços – conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisições de 
bens, para contratações futuras; 

II- ata de registro de preços – documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram 
os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 
propostas apresentadas; 

III – órgão gerenciador – órgão ou entidade da administração pública federal 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

IV – órgão participante – órgão ou entidade da administração pública federal 
que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços 
e integra a ata de registro de preços [...] 

 

No que se refere ao EB, a Secretária de Economia e Finanças (SEF) tem a 

missão de: 

supervisionar e realizar as atividades de planejamento, acompanhamento e 
execução orçamentária, administração financeira, contabilidade e 
pagamento de pessoal, relativas aos recursos de qualquer natureza 
alocados ao Comando do Exército Brasileiro, atuando de forma proativa na 
gestão desses recursos (BRASIL, 2020). 

Em sua estrutura, a SEF conta com o Centro de Controle Interno do Exército 

(CCIEx), quatro Assessorias (Assessoria Especial de Orçamento e Finanças 

(AOFin), Assessoria 1, 2, e 3) e com suas Organizações Militares Diretamente 

Subordinadas (OMDS), destacando a Diretoria de Contabilidade (D Cont), a Diretoria 

de Gestão Orçamentária (DGO), o Centro de Pagamento do Exército (CPEx) e as 

dozes Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), conforme figura 

1 abaixo: 

Figura 1: Estrurura da SEF 



 

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças (2020) 

 

Neste contexto, a Força Terrestre tem como órgão de apoio técnico-normativo 

a Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), com subordinação à SEF, cuja finalidade 

é: 

realizar a gestão setorial dos recursos a cargo da SEF referentes ao Apoio 
Administrativo (Ap Adm), do Fundo do Exército (FEx) e de pagamento de 
Pessoal (Pgto Pes); o acompanhamento da execução orçamentária do 
Comando do Exército (Cmdo Ex);estudos orçamentários e de gestão; e o 
controle de importações e exportações e das dívidas interna e externa 
(BRASIL, 2020). 

 

De acordo com a DGO (2019), o SRP, apresenta as seguintes vantagens: 

- Diminuição das quantidades de licitações; 
- Redução do custo operacional dos processos 
- Libera os Agentes da Administração; 
- Não exige dotação orçamentária para abertura; 
- Atende à imprevisibilidade da demanda; 
- Reduz estoque; 
- Aumenta o poder de negociação (quantidades); 
- Atende à melhor capacitação e/ou especialização; 
- Melhoria da gestão. 



Soma-se a esta informação, o resultado obtido pela mesma DGO (2019), 

onde lista os ganhos do QGEx: 

 

a. Ganho Operacional: 

- Para cada licitação, 10 UG deixam de fazê-la; 

-Especialização dos Agentes da Administração; 

- Permite a cada UG dedicar-se às aquisições peculiares ao seu sistema 
correspondente. 

b. Ganho organizacional: 

- Maior competição – concorre para a lisura; 

- Qualidade da licitação – maior segurança para a administração; 

- Padronização de bens; 

- Troca de experiências entre as UG; 

- Grupo interessado, coeso e consolidado; 

- Exemplo e possibilidade de benchmarking; 

- Demonstra a viabilidade da Port 001-SEF/2014. 

 

Com este cenário, o atual Comandante do Exército, por intermédio de sua 

Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira para o ano de 2019, 

determinou à Secretaria de Economia e Finanças (SEF): 

Orientar e apoiar os Comandos Militares de Área (C Mil A) na efetiva 
implantação dos Grupos de Coordenação e Acompanhamento das 
Licitações e Contratos (GCALC) para a realização de licitações 
centralizadas destinadas às contratações frequentes, visando o 
fornecimento de bens e serviços comuns, nos termos dos art. 12 e 13 da 
Portaria nº 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2019). 

Posteriormente, o Governo Federal com a publicação da Portaria nº 13.623, 

de 10 de dezembro de 2019, intensificou a busca pela centralização, elaborando um 

Plano de Centralização de Contratações Públicas, desenvolvido pela Secretaria 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Seu Art. 2º diz: 

“Os órgãos e entidades deverão realizar o redimensionamento do 
quantitativo de suas Uasg, por Estado ou Distrito Federal, visando à 
centralização de contratações entre as unidades administrativas que estão 
na sua esfera de atuação.” (BRASIL, 2019) 

2.2 COLETA DE DADOS 



O aprofundamento teórico a respeito do tema, contemplou a coleta de dados 

por meio de pesquisas bibliográficas na literatura disponível como livros, manuais 

artigos e relatórios de órgãos competentes referente ao assunto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em 2017, a  DGO apresentou o Relatório consolidado sobre o GCALC, 

documento de extrema importância para verificar os resultados obtidos. A DGO 

observou dentre as 12 (doze) Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército 

(ICFEx), órgão que orienta e fiscaliza as unidades gestoras do EB, cuja missão é: 

Realizar, no âmbito das Unidades Gestoras Vinculadas (UGV), a 

contabilidade analítica sob coordenação técnica da Diretoria de 

Contabilidade (D Cont) e desenvolver atividades de auditoria e fiscalização 

sob a coordenação técnica do Centro de Controle Interno do Exército 

(CCIEx).  

E assim, foi verificado que havia naquele momento 28 GCALC ativos de 50 

com potencial de utilização, englobando 216 UG das 412 possíveis: 

TABELA 1: Organização dos GCALC 

ICFEX Qtd UG 
Qtd GCALC 

potencial 

Qtd GCALC em 

andamento 
UG participantes 

1ª ICFEX 64 3 0 0 

2ª ICFEX 31 4 1 31 

3ªICFEX 75 14 8 54 

4ªICFEX 18 2 2 11 

5ªICFEX 37 4 4 22 

7ª ICFEX 39 5 2 25 

8ª ICFEX 19 3 2 12 

9ª ICFEX 28 3 4 14 

10ª ICFEX 20 3 1 6 

11ª ICFEX 47 3 2 22 

12ª ICFEX 34 6 2 19 



TOTAL 412 50 28 216 

Fonte: DGO (2017). 
 

Neste mesmo relatório foram destacados também os principais ganhos 

operacionais e organizacionais: 

TABELA 2: Principais ganhos operacionais e organizacionais mensurados 

ICFEX Pregões 
planejados 

Pregões em 
andamento 

Pregões 
homologados 

Pregões 
que 

deixaram 
de ser 

realizados 

Economia 
processual 

(mil R$) 

Economia 
potencial 
(mil R$) 

Economia 
total (mil 

R$) 

2ª 21 20 2 26 390 2.385 2.775 

3ª 219 124 95 538 8.070 34.4800 352.870 

4ª 66 20 38 182 2.730 24.738 27.468 

5ª 76 31 66 117 1.755 43.734 45.489 

7ª 77 47 30 372 5.580 175.440 181.020 

8ª 73 38 9 46 690 2.948 3.638 

9ª 70 25 10 80 1.200 15.760 16.960 

10ª 17 13 4 20 300 3.319 3.619 

11ª 53 27 18 98 1.470 49.344 50.814 

12ª 123 77 31 358 5.370 774.736 780.106 

TOTAL 795 422 303 1.837 27.555 1.437.208 1.464.763 

Fonte: DGO (2017). 

Ainda foi destacado pela DGO (2017) a relação dos ganhos não mensuráveis 

operacionais e organizacionais apontados pelos GCALC: 

 

- Redução dos preços e custos financeiros. 

- Maior transparência nos certames. 

- Economia de escala. 

- Redução do número de caronas. 

- Racionalização dos meios em pessoal, material e serviços 

- Economia de tempo - Racionalização dos encargos das UG 

- Maior especialização das equipes. 

- Diminuição do quantitativo de licitações realizadas. 

- Aumento do atrativo de vendas para o fornecedor. 

- Padronização dos materiais adquiridos e dos serviços realizados. 

- Padronização e racionalidade processual. 

- Maior troca de experiências entre as UG. 



- Melhoria na qualidade dos processos licitatórios. 

- Rapidez nas análises pela CJU. 

- Redução na demanda por pesquisas de preços. 

- Observação mais cerrada dos OD sobre a atuação dos fiscais de 
contratos. 

 

A respeito das boas práticas observadas a DGO (2017) listou: 

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

 

Como o GCALC conta com diversas Organizações Militares (OM), a DGO 

(2017) também observou algumas dificuldades encontradas pelos agentes da 

administração do EB: 

 
- Aumento do tempo da licitação, advindo principalmente da necessidade de 
consolidação das informações das UG participantes.  
- Planejamentos ineficazes.  
- Demandas e quantitativos exagerados.  
- Não padronização dos processos.  
- Descumprimento de prazos.  
- Desconhecimento da legislação.  
- Carência de pessoal especializado/capacitado.  
- Dificuldades relacionadas às pesquisas de preços.  
- Especificações incompletas e/ou errôneas e informações não fidedignas.  
- Falta de comunicação entre as OM.  
- Indefinição de prioridades.  



-Agregação no processo licitatório de entrega de amostras pelos 
fornecedores, gerando aumento de tempo e trabalho (no caso de grandes 
quantidades).  
- Baixa sensibilização quanto à importância do GCALC pelos tomadores de 
decisão.  
- Dificuldade da UG gerenciadoras em dirimir dúvidas aos fornecedores 
sobre itens incluídos pelas UG participantes.  
- Conflito no estabelecimento de prioridades, considerando as 
peculiaridades das UG participantes.  
- Descompasso entre quantidades licitadas e quantidades empenhadas, 
gerando frustração e aumento de incertezas para futuras licitações por parte 
do fornecedor. 

Sabendo destas dificuldades apresentadas, a DGO (2017) relatou algumas 

oportunidades de melhorias: 

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

 

Neste relatório consolidado pela Diretoria de Gestão Orçamentária,  foram 

condensadas as avaliações dos chefes das respectivas ICFEx quanto à viabilidade 

de execução, resultados alcançados e potencial de ganhos futuros, chegando ao 

seguinte desfecho: 

 

- Ganhos operacionais e organizacionais às UGV: diminuição do número de 
licitações realizadas por UG, redução de gastos processuais, queda dos 
preços contratados, entre outras.  

- Diminuição dos óbices com o decorrer do tempo.  

- Necessidade do emprego da cadeia de comando e da coordenação para 
funcionamento do GCALC.  

- Aumento da racionalização administrativa.  



- Destaque para as peculiaridades da Gu de Santa Maria-RS, onde está 
sendo implantado, conforme Port nº 193-EME, de 17 DEZ 14, o Projeto de 
Racionalização Administrativa de Santa Maria (PRORASAM), a qual é 
referência para a condução dos processos de racionalização administrativa 
no EB, nos termos da Port nº 295-EME, de 17 DEZ 14. 

- Na Gu de Curitiba, há UG que realizam licitações e divulgam para as 
demais UG da sede. que acabam contando com um grande número de 
participantes, inclusive de outros órgãos da Administração Pública Federal; 
não se trata de um GCALC, mas acabam apresentando resultados positivos 
para as UG envolvidas.  

- Diminuição na quantidade e uso da “carona”.  

- Ganho potencial, devido às quantidades homologadas por valores 
inferiores aos valores de referência. 

Diante desses fatos a DGO (2017) concluiu que “o montante total já 

economizado se aproxima do R$ 1,5 bilhão (um bilhão e meio de reais), o que 

demonstra claramente a otimização no emprego de recursos públicos”. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos fatos apresentados, percebe-se que a implantação dos GCALC é 

uma importante ferramenta para que o EB fique alinhavado com as Diretrizes de 

Racionalização Administrativa da Força, com maior efetividade nas aquisições de 

bens e serviços comuns. 

Verifica-se com as centralizações dos certames, que o processo de aquisição 

dispende mais tempo para a finalização que o procedimento realizado de forma 

descentralizada, pois há necessidade de consolidação das informações das UG 

participantes, porém para os materiais e serviços licitados pelo GCALC não será 

mais necessário realizar licitação própria para cada Unidade do Exército. 

Assim, o número de licitações realizadas diminui significativamente, 

eliminando esforços duplicados entre UG distintas através de racionalização dos 

meios em pessoal, material e serviços. Ainda apresentou uma maior especialização 

da equipe responsável pela compra pública e processos com maior qualidade. 

Soma-se a isso, o fato de apresentar um maior poder de negociação da 

Administração junto aos fornecedores, pois as quantidades licitadas por itens são 

bem maiores por estarem centralizadas do que se realizadas de forma 

descentralizadas por cada UG, onde configura um grande atrativo de vendas para o 

fornecedor, gerando uma redução de preço e custos financeiros para a União. 



 Pode-se destacar ainda, a padronização dos materiais adquiridos e serviços 

realizados quanto às especificações dos objetos, prazos e valores. 

Por tanto, a própria DGO elencou algumas oportunidades de melhorias do 

GCALC para que este instrumento seja cada vez mais eficiente. 

Diante do exposto, as centralizações administrativas realizadas pelo GCALC 

crescem de importância num contexto de racionalização administrativa, 

demonstrando o acerto da concepção. 
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APÊNDICE I 

PROPOSTA DE SOLUÇÃO PRÁTICA 

1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório é parte integrante do Artigo Científico do Cap Int Douglas 

da Silva de Sá, cujo tema é “As aquisições centralizadas no Exército Brasileiro com 

a implantação do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e 

Contratos para bens e serviços comuns”. 

O propósito desse relatório é levantar soluções práticas visando o 

aperfeiçoamento e a otimização da ferramenta do GCALC, bem como a busca por 

maior eficiência nas Contratações Públicas no âmbito da Força Terrestre Brasileira. 

2 OBSERVAÇÕES REALIZADAS E SOLUÇÕES PROPOSTA 

2.1 Observações realizadas 

Foi verificado que o GCALC atendeu aos objetivos propostos de 

Racionalização Administrativa, porém apresentou diversos entraves para concluir o 

processo licitatório, podendo destacar: aumento do tempo de certame, advindo 

principalmente da necessidade de consolidação das informações das UG 

participantes, não padronização dos processos, desconhecimento da legislação, 

carência de pessoal especializado e baixa sensibilidade quanto a importância desse 

método de aquisição. 

2.2 Solução prática 

Seja estudada a viabilidade da elaboração de um treinamento específico no 

formato in company sobre o GCALC de acordo com as demandas e dificuldades 

apresentadas por cada Região Militar em suas aquisições. Há necessidade de 

capacitar uma grande parcela dos integrantes da administração de acordo com seu 

cargo e função a serem exercidas no processo de compras centralizadas em suas 

respectivas Regiões Militares, abordando a teoria e a prática, com ênfase nas 

dificuldades apresentadas nas aquisições anteriores com conteúdo precisos e 

atualizados.  

 



 


