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RESUMO 
 
 

O Exército Brasileiro (EB) tem buscado, nos últimos anos, aperfeiçoar o seu 
sistema de Apoio Logístico, adaptando e modificando sua estrutura organizacional, a 
fim de contribuir para o fortalecimento do Poder de Combate da Força Terrestre. 
Novos procedimentos devem ser elaborados para atingir o fim proposto, visando 
aumentar a eficiência dos processos de suprimento da Tropa. Nesse escopo, o 
aperfeiçoamento da gestão dos fardamentos do Exército Brasileiro foi o tema central 
do presente trabalho, sendo abordado com o propósito de projetar um modelo que 
mais atendesse as aspirações nacionais, de forma a incentivar a produção local de 
Produtos de Defesa (PRODE), por meio de uma desburocratização do processo de 
aquisição, bem como contribuir para mais flexibilidade e eficiência das Organizações 
Militares envolvidas com o Suprimento da Classe II – Fardamento. Na introdução, foi 
apresentada a importância da Logística e a dificuldade que a gestão nacional 
centralizada dos fardamentos do EB acarreta. No desenvolvimento, foram abordados 
os processos de Levantamento das Necessidades, Aquisição, Recebimento, 
Armazenamento e Distribuição. Realizou-se, ainda, uma análise sobre a gestão 
nacional dos fardamentos do EB, identificando óbices e oportunidades de melhorias. 
Na conclusão, foi realizada uma proposta de descentralização da gestão dessas 
atividades para as RM/Gpt Log, com a transferência dos processos administrativos e 
logísticos para encargo dos OP e OM. 
 
 
Palavras-chave: Suprimento, Fardamento, Logística, Descentralização, Gestão. 



 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army has sought, in recent years, to improve its system of Logistical 
Support, adapting and modifying its organizational structure, in order to contribute to 
the strengthening of the Combat Power of the Land Force. In this sense, new 
procedures to achieve the proposed end must be elaborated, aiming at increasing the 
efficiency of the troops supply processes. In this scope, the management of the 
Brazilian Army's uniforms was the central theme of the present work, being 
approached with the purpose of designing a model that best met national aspirations, 
in order to encourage the local production of PRODE, through a reduction of 
bureaucratization of the acquisition process, as well as contributing to more flexibility 
and efficiency of the Military Organizations involved with the Class II Supply - Uniform. 
In the introduction, it was presented the difficulty that the centralized national 
management of Brazilian Army uniforms causes. In the development, the Needs 
Assessment, Acquisition, Receiving, Storage and Distribution processes were 
addressed, as well as the applied methodology. An analysis was also carried out on 
the national management of Brazilian Army uniforms, identifying obstacles and 
opportunities for improvement. At the conclusion, a proposal was made to decentralize 
the management of these activities to the RM / Gpt Log, with the transfer of 
administrative and logistical processes to the OP and OM. 
 

Keywords: Supply, Uniform, Logistics, Decentralization, Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a Cadeia de Suprimentos 

Classe II do Exército Brasileiro (EB), especificamente o ramo de fardamentos (Fard), 

com a intenção de propor uma regionalização da gestão desse tipo de material no 

âmbito da Força Terrestre. 

Logística e Cadeia de Suprimentos são expressões utilizadas, frequentemente, 

com significados semelhantes, muitas vezes são termos usados para se referir a 

mesma atividade. Porém, pode-se inferir que a logística é considerada uma etapa da 

cadeia de suprimentos, consistindo no elo entre os locais de produção dos materiais 

e o consumidor final, separados em razão do tempo e do espaço. 

Um gerenciamento logístico bem planejado e executado pode proporcionar 

uma vantagem competitiva para empresas em relação aos seus concorrentes. Pode, 

também, contribuir de maneira peremptória para a vitória em um conflito armado, pois 

uma Logística Forte consiste num importante fator que contribui para o Poder de 

Combate de uma tropa (REVISTA VERDE-OLIVA, 2015). 

Nesse sentido, o general do Exército norte-americano William Pagonis, 

responsável pelo suporte logístico na operação Tempestade do Deserto, observou 

(Ballou, 2010, p. 40 apud Sharman, 1991): 
Quando as coisas começaram realmente a esquentar no Oriente Médio, 
pareceu uma época adequada para consultar alguns livros de História sobre 
guerras no deserto nesta região. Nada havia neles, no entanto, a respeito de 
logística. A Logística não é best seller. Em alguns dos seus diários, Rommel 
falou a respeito de logística. Na opinião dele, os alemães perderam a guerra 
não pela falta de bons soldados, nem de equipamento – na verdade, os 
tanques dos alemães superaram os nossos durante quase toda a Segunda 
Guerra Mundial – mas, sim, porque os britânicos tinham uma logística 
superior. (Grifo nosso). 
 

Ao longo da História, a missão de prover os diversos itens de suprimento e 

serviços no tempo certo, no lugar desejado, na quantidade exata e na qualidade 

exigida tem sido um desafio constante para os Exércitos, na busca de atingir os seus 

objetivos militares. 

Atualmente, o EB dispõe de um sistema de abastecimento que tem como 

missão manter o fluxo de suprimentos das diversas classes de materiais, como por 

exemplo a Classe II, que é o setor que engloba a gestão dos fardamentos, 

equipamentos e materiais de intendência. A existência de uma cadeia de suprimentos 

de fardamento em perfeito funcionamento é de fundamental importância para o 
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cumprimento das diversas missões atribuídas à Força Terrestre, seja em tempo de 

paz ou de conflito armado.  

No EB, o Comando Logístico (COLOG) apresenta-se como o Órgão Central do 

Sistema Logístico, responsável, entre várias outras incumbências, pela gestão do 

material da Classe II. Para realizar esse encargo, dispõe do assessoramento da 

Diretoria de Abastecimento (BRASIL, 2019). 

A Diretoria de Abastecimento (D Abst) é um órgão técnico-normativo cuja 

missão é prever e prover os recursos e serviços necessários ao EB, referentes ao 

suprimento e à manutenção de itens da Classe II, entre outras classes (BRASIL, 

2014). Tanto o COLOG, quanto a D Abst, possuem competência de âmbito nacional 

para assuntos referentes ao fardamento. 

No âmbito regional, o EB dispõe de 2 (dois) Grupamentos Logísticos (Gpt Log) 

ativados e de 12 (doze) Regiões Militares (RM) para desempenhar a gestão das 

atividades logísticas pertinentes aos fardamentos, os quais serão abordados com 

mais detalhes no subtópico 2.1 do presente trabalho. 

O fardamento, foco deste estudo, consiste numa forma de identificação e 

padronização dos militares das diversas forças ou tropas específicas. Propicia ao 

soldado as vestimentas necessárias para executar as atividades diárias, bem como 

para suportar as intempéries do tempo, produzindo um efeito moral favorável.  

Segundo Luzzi Júnior (2019),  
Uniforme Militar é a vestimenta padronizada e regulamentada, usada pelos 
membros das forças armadas. É um dos principais símbolos que 
representam a profissão militar. Reflete o valor, a tradição, contribui para a 
elevação da autoestima. Solidifica a hierarquia e a disciplina, potencializa a 
manifestação de força e transmite, subjetivamente, um ideal de igualdade 
onde todos são nivelados, independentemente de origem ou condição.  
 

O fardamento, além de ser um fator que proporciona coesão e espírito de corpo 

aos soldados, trata-se de um item de suprimento bastante importante para garantia 

da prontidão, da operacionalidade e do sucesso das operações, permitindo o abrigo 

e a proteção individual dos militares nas mais diversas situações de preparo e 

emprego, quer em tempo de paz ou de conflito armado. 

Nessa visão, por tratar-se de item de suprimento elementar, é necessário que 

a provisão dos fardamentos seja realizada da forma mais simples, flexível, rápida e 

eficiente possível, de forma a atender as demandas que rapidamente se modificam 

no atual mundo de volatilidade e imprevisibilidade. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Nas últimas décadas, os meios de comunicação, transportes e tecnologia da 

informação sofreram um acelerado desenvolvimento. Tais fatores contribuíram para 

que os procedimentos operacionais just-in-time, a oportuna reposição de estoques e 

a racionalização das diversas fases da cadeia de suprimento (Supply Chain) 

passassem a se destacar como modelos de eficiência a serem perseguidos pelos 

profissionais da área de logística.   

No EB, a gestão centralizada, a nível nacional, do levantamento das 

necessidades, das aquisições, do recebimento e da distribuição de inúmeros artigos 

de fardamentos mitigam a eficiência da cadeia de suprimento, dificultando a adoção 

dos procedimentos operacionais citados no parágrafo anterior. 

A questão central e objeto principal do presente trabalho são as aquisições 

centralizadas dos fardamentos do EB e suas consequências para as demais 

atividades da Logística Militar Terrestre. O problema visualizado é que as aquisições 

de fardamentos efetuadas em grandes quantidades pelo COLOG, com entrega 

centralizada nos OP de todas as 12 RM do EB, geram dificuldades na área da 

Logística e da Administração Pública. 

No campo da Logística, verifica-se que as aquisições centralizadas de 

inúmeros itens de fardamentos geram sobrecarga nos armazéns de Classe II dos 

Órgãos Provedores (OP) das RM/Gpt Log. Além disso, como a contratação é de 

grande porte e com diferentes locais de entrega, os fornecedores demandam um lapso 

temporal bastante dilatado para que consigam confeccionar os produtos e realizar a 

entrega dentro dos prazos contratados. Com frequência, o tempo que se gasta entre 

a abertura da licitação ao Recebimento Definitivo dos materiais ultrapassa 12 meses. 

Tais fatores comprometem a boa gestão dos Fardamentos do EB, pois 

dificultam algumas etapas da Cadeia de Suprimento, entre as quais: o levantamento 

das necessidades; o recebimento; o armazenamento; a distribuição; a reposição dos 

estoques; a manutenção dos níveis de segurança dos estoques regionais; e, 

consequentemente, a flexibilidade e a operacionalidade da tropa. 

Já no campo da Administração Pública, as dificuldades que as compras 

centralizadas provocam encontram-se na imprecisão da pesquisa de preços, no 

lançamento contábil referente ao recebimento e transferência dos materiais, na 
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emissão de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo (TRP e TRD) e respectivos 

trâmites, no pagamento das empresas contratadas e na fiscalização dos contratos.  

Além disso, como as aquisições são realizadas para suprir as demandas de 

todas as OM do Brasil, as quantidades estimadas se dão em número elevado, o que 

implica na restrição à participação de inúmeros pequenos e médios fornecedores de 

todo o país, prejudicando a ampla concorrência dos certames licitatórios, a 

economicidade e a capilaridade da indústria nacional.  

Um ponto a ser considerado no problema é que os fardamentos não são 

produtos de alta complexidade tecnológica, ou de difícil fabricação. Não seria sensato 

comparar, por exemplo, o processo de aquisição de meias, camisetas, cintos e 

chinelos, os quais são encontrados com facilidade no mercado local, com o de 

radares, lançadores múltiplos de foguetes ou material para guerra eletrônica, os quais, 

por razões óbvias, são bastante sensíveis e podem demandar esforço centralizado a 

nível nacional para sua melhor concretização. 

Sobre a necessidade de padronização dos uniformes, visando evitar que tropas 

de diferentes regiões do EB possuam materiais com qualidades e aspectos distintos, 

esse fator é mitigado atualmente, pois o COLOG, por intermédio da D Abst, realiza de 

forma centralizada as especificações técnicas dos diversos itens de fardamento e as 

disponibiliza no seu site oficial, <http://www.dabst.eb.mil.br/index.php/classes/category/3-

fardamentos?limitstart=0>, devendo todas as compras seguirem esses parâmetros.  

Assim, o presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido em 

torno do seguinte problema: a regionalização da gestão dos fardamentos do EB 

para encargo das RM/Gpt Log e de suas OM vinculadas pode melhorar a 

eficiência da cadeia de suprimentos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Propor a regionalização das atividades de aquisição, recebimento e distribuição 

do Fardamento do EB para gestão dos Gpt Log/ RM e OM. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) apresentar a Logística e a Logística Militar Terrestre, destacando a Logística 

de fardamentos e as diretrizes pertinentes. 

b) apresentar a Cadeia de Suprimentos; 

c) apresentar os processos de levantamento das necessidades, aquisição, 

recebimento, armazenamento, distribuição e a legislação em vigor, identificando 

dificuldades e oportunidades de melhorias em relação á gestão do Fardamento do EB; 

d) citar os processos administrativos referentes ao pregão eletrônico, Termo de 

Recebimento Provisório (TRP) e Termo de Recebimento Definitivo (TRD), fiscalização 

dos contratos, lançamento contábil dos Fard e pagamento das empresas contratadas, 

contextualizando com os aspectos logísticos. 

e) descrever o princípio da eficiência na Administração Pública; 

f) abordar a descentralização das atividades de aquisição, recebimento, 

armazenamento e distribuição do Fardamento do EB, com a finalidade de que essas 

atividades passem a ser de competência das RM/ Gpt Log e de suas OM vinculadas. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo estará limitado aos atuais processos de aquisição, 

recebimento e distribuição dos fardamentos do Exército Brasileiro, bem como 

sobre atividades que se envolvem diretamente com estes, tais como, 

armazenagem e transporte. Limitar-se-á, também, apenas aos fatores 

Logísticos, restando a abordagem aos óbices eminentemente administrativos 

para trabalhos posteriores. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A relevância do assunto está no fato de que a Logística Militar é um campo 

fundamental e de particular interesse para o Exército Brasileiro, notadamente por 

ser o setor que tem como missão proporcionar os meios necessários para que a 

Força Terrestre realize a missão constitucional que lhe foi imposta pela nação 

brasileira. 
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Uma organização logística eficiente é fundamental para o processo 

estratégico das Forças Armadas. Dessa forma, a boa gestão do suprimento de 

fardamentos influencia a capacidade operacional da tropa e, com isso, o poder 

de combate do EB. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE 

 

Foi na área militar, na antiguidade, que a logística teve origem. Em verdade, o 

surgimento da logística não tem uma data exata definida. Sabe-se que algumas 

técnicas foram usuais em campanhas de guerras. Cita-se como exemplo as tropas de 

Alexandre, o Grande, as quais eram estrategicamente organizadas. Nada faltava aos 

soldados. Mantimentos, munições, água, tudo era perfeitamente distribuído a todos 

os pontos da tropa (PAURA, 2012).  

Dias (2012, p.5), ao citar o Council of Supply Chain Management Professionals, 

informa que a Logística 
planeja, executa, coordena e controla a movimentação e o armazenamento 
eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados e 
produtos acabados, desde sua origem até o local de consumo, com o 
propósito de atender às exigências do cliente final. 
 

Para Ballou (2001, p.21), a logística 
é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e 
economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 
acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 
 

Os conceitos fundamentais da logística são empregados em todas as 

atividades de empresas públicas e privadas. Nesse viés, o objetivo da logística é 

reduzir o impacto entre a produção e a demanda, para que os consumidores tenham 

bens e serviços quando e onde necessitarem, na condição física que desejarem 

(BALLOU, 2010).  

As abordagens dos autores no que diz respeito ao termo “logística” e seus 

elementos correspondentes vem sendo frequentemente aplicado para mencionar a 

distribuição de produtos e, consequentemente, inclui a relação integrada de 

informações de transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 

embalagem.  
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Todas essas áreas que envolvem o trabalho logístico ofertam vasta variedade 

de atividades que, quando bem planejados e executados, asseguram a diminuição de 

custos de transportes, de distribuição, de estoques e a otimização do tempo da 

operação, além de reduzir os erros e as perdas consequentes de um processo falho. 

Nesse contexto, insere-se a Logística Militar Terrestre, setor essencial para que 

as operações terrestres sejam desencadeadas, proporcionando o devido apoio para 

sustentação da tropa empregada.  

Em situações de guerra e não guerra, a Logística Militar Terrestre deve ser 

idealizada com a finalidade de atender variados tipos de operações, com capacidade 

para passar de uma situação de paz para uma de guerra e/ou conflito armado com 

oportunidade. Para isso, é imperioso que sua estrutura seja alicerçada por atributos 

como a flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 

(BRASIL, 2018). 

A Logística Militar Terrestre envolve um amplo espectro de atividades, inclusive 

Gestão Orçamentária e Financeira e de Apoio Jurídico, que têm por objetivo precípuo 

assessorar o processo decisório nos diversos níveis de execução do Ap Log. A figura 

abaixo esboça as diversas relações que envolvem a Logística Militar Terrestre: 

Figura 1 – Visão Ampla da Logística Militar Terrestre 

 
Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.238 - Logística Militar Terrestre. 

EB70-MC-10.238 

1-2 

 
Fig 1-1 Visão ampla da Logística Militar Terrestre 

 
 
1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 
 
1.3.1 As abreviaturas, siglas, definições e os termos utilizados, não previstos 
nos manuais específicos, estão consolidados no Glossário da presente 
publicação. 
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O Manual de Campanha Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2018, p. 2-1) 

relata que, “para prestar o preciso apoio às diversas tropas do EB, é desejável que 

haja um alto grau de integração entre as logísticas dos segmentos militares e civis.”  

Nesse sentido, a Logística Militar Terrestre interage de forma aproximada com 

as Logísticas Nacional, Conjunta, Combinada e com a Mobilização, a fim de maximizar 

seus meios e, dessa forma, o seu alcance.  

A Logística Nacional é a principal fonte de obtenção de meios logísticos e é 

marcada pelo estabelecimento de convênios, contratações e terceirizações para a 

obtenção de capacidades para a Logística Militar. Já a Logística Conjunta caracteriza-

se pelo emprego ponderável de elementos pertencentes a mais de uma Força 

Singular, qual seja, por um arranjo de meios logísticos da Força Aérea, Marinha do 

Brasil e Exército Brasileiro. (BRASIL, 2018).  

 Por sua vez, a Logística Combinada pode ser empregada em situações 

internacionais de defesa coletiva (coalizões de forças multinacionais), operações de 

paz (de natureza militar, política ou de assistência à população civil), operações de 

estabilização e ações de caráter humanitário (catástrofes naturais ou decorrentes de 

guerra), combinando estruturas de diferentes países. Em relação à Mobilização, esta 

refere-se à possibilidade do Estado obrigar as empresas públicas e privadas e entes 

federados a fornecerem bens e serviços à condução de operações militares (BRASIL 

2018). A figura abaixo ilustra essa integração: 
Figura 2 – Interações da Logística 

 
Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.238 - Logística Militar Terrestre. 

 

EB70-MC-10.238 

2-2 

 

Fig 2-1 Interações da Logística 
 
2.2.3 Para que o apoio logístico às operações terrestres seja efetivo, é 
necessária uma estreita coordenação e cooperação entre as Forças Singulares 
(FS) e outros organismos governamentais e não governamentais. Nas 
operações multinacionais essa cooperação estende-se às forças aliadas e ao 
governo da nação anfitriã. 
 
2.2.4 LOGÍSTICA NACIONAL 
 
2.2.4.1 A Logística Nacional é a principal fonte de obtenção de meios logísticos 
para a Logística Militar. Nesse sentido, deve ser buscada a maior participação 
de operadores civis no apoio logístico à F Ter. 
 
2.2.4.2 O estabelecimento de convênios, contratação e terceirização são 
opções para a obtenção de capacidades logísticas, devendo-se avaliar, em 
cada caso, os eventuais riscos para a prontidão logística da força operativa a 
ser desdobrada. 
 
2.2.4.3 A contratação e/ou terceirização de determinadas tarefas logísticas 
permite à F Ter concentrar suas capacidades militares nas atividades 
finalísticas e, ao mesmo tempo, possibilita que empresas especializadas 
busquem ampliar sua eficiência e eficácia na prestação do apoio. Todavia, há 
que se adotar um planejamento suficientemente flexível que possibilite adotar 
soluções alternativas para fazer frente a uma eventual degradação ou 
interrupção do fluxo do apoio, bem como medidas para garantir a segurança 
física e jurídica de recursos humanos empregados. 
 
2.2.4.4 A capacidade da base industrial de defesa impacta decisivamente nos 
planejamentos logísticos. O nível de nacionalização dos Produtos de Defesa 
(PRODE) (maior ou menor dependência de empresas estrangeiras) deve ser 
avaliado na relação custo/benefício das aquisições no âmbito do EB, de modo 
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No âmbito do Exército Brasileiro, o Estado Maior do Exército (EME) é o órgão 

responsável pela direção geral da instituição, o que lhe confere a competência para 

emitir as diretrizes gerais relativas à Logística Militar Terrestre. 
Aos Órgãos de Direção Setorial (ODS), cabem as responsabilidades 

pertinentes a cada uma das Funções Logísticas. Possuem competência para 

confeccionar normas técnicas, procedimentos específicos e executar as atividades da 

respectiva área. (BRASIL, 2018). 
Por sua vez, os Grupamentos Logísticos (Gpt Log) são “os Grande Comandos 

(G Cmdo) que tem a missão de planejar, coordenar, controlar e executar as funções 

logísticas da F Ter, desde o tempo de paz”. Estes, recebem elementos da área da 

gestão orçamentária, financeira e jurídica, assessorando o Apoio Logístico nos 

diversos níveis de comando. Contata-se que os Gpt Log têm Capacidade Operativa 

de Gestão de Recursos Financeiros. (BRASIL, 2018, p. 2-11). 

Em relação às Regiões Militares, estas são grandes comandos territoriais, 

constituídos de um comando e de organizações militares de natureza variável 

(BRASIL, 1986). Desempenham funções logísticas e administrativas, ficando sob 

autoridade dos Comandos Militares de Área. Dentre suas responsabilidades, 

coordena as atividades logísticas das OM sob sua jurisdição, inclusive os materiais 

atinentes à Classe II – Fardamentos.  

Assim, a Logística Militar Terrestre é uma parte fundamental da cadeia de 

suprimento, formada pela interação entre os segmentos civis e militares, devendo ser 

estruturada com flexibilidade, desde os tempos de paz, de forma que seja possível 

passar para uma situação de conflito em um curto espaço de tempo.  

 

2.2 A CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Dias (2012) conceitua a Cadeia de Suprimentos como um ramo que tem como 

objetivo unir todas as fases do processo, com vistas a integrar a produção, as 

compras, o controle de estoque, a previsões de vendas, armazenagem, transporte e 

distribuição física.” 

De acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2007, p.4), a cadeia de suprimentos 
constitui uma estrutura para as operações e os fornecedores que, 
combinados, levam os produtos, a informação e a prestação de serviços com 
eficiência aos consumidores finais. A gestão da cadeia de suprimentos 
consiste na colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento 
estratégico e para melhorar a eficiência operacional. 
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Chopra e Meindl (2003, p.3) definem como cadeia de suprimentos “uma 

sequência de processos e fluxos que acontecem dentro e entre diferentes estágios da 

cadeia, e que se combinam para atender à necessidade de um cliente por um 

produto.” É composta de diversas fases, atuando direta ou indiretamente no mercado, 

estando incluídos todos os agentes do processo: fornecedores, fabricantes, 

transportadoras, depósitos, clientes, entre outros. 

Assim, pode-se entender a Cadeia de Suprimentos como uma sequência de 

processos cujo objetivo é atender as demandas dos clientes por serviços e produtos.  

No âmbito da Força Terrestre, Cadeia de Suprimentos é o conjunto integrado 

das organizações, do pessoal, dos equipamentos, dos princípios e das normas 

técnicas destinado a proporcionar o adequado fluxo do suprimento (BRASIL, 2018, 

p. 3-3). Fazem parte desse conjunto o EME, o COLOG, a D Abst, as RM/Gpt Log e as 

Organizações Militares, que são os clientes finais. Além disso, as empresas 

fornecedoras e as normas técnicas como a lei 8.666/93, a lei 10.520/02, as Instruções 

Reguladoras para Distribuição de Fardamentos (IRDF) e demais legislações 

pertinentes também integram esse conjunto. 

Na Força Terrestre, em consonância com o Ministério da Defesa, os itens de 

suprimento são agrupados em 10 (dez) classes, para fins de facilitar o emprego, o 

planejamento e a simplificação das atividades, conforme demonstrado na figura 

abaixo: 
Figura 2: Classes de Suprimento 

 
Fonte: EB70-MC-10.238 – Logística Militar Terrestre 

EB70-MC-10.238 

3-2 

única entre os atores envolvidos, disseminada mediante publicações 
adequadas para identificar cada item catalogado. 
 
3.2.4.2 As instruções e normas sobre o Sistema de Catalogação do Exército 
(SICATEX) regulam o assunto no âmbito do Comando do Exército. O Brasil 
adotou, por adesão, o sistema OTAN - Organização do Tratado do Atlântico 
Norte - de catalogação. 
 
3.2.4.3 Sistema de Classificação Militar – agrupa os itens de suprimento em 
classes, conforme a finalidade de emprego. É utilizado nas fases iniciais dos 
planejamentos logísticos e na simplificação de instruções e planos. 
 
3.2.4.4 Em consonância com o MD, na F Ter são adotadas dez classes de 
suprimento, conforme descrito na Tab 3-1. 
 

CLASSE DESCRIÇÃO 
I Subsistência, incluindo ração animal e água. 
II Material de intendência, englobando fardamento, 

equipamento, móveis, utensílios, material de acampamento, 
material de expediente, material de escritório e publicações. 
Inclui vestuário específico para Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (DQBRN). 

III Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 
IV Construção, incluindo equipamentos e materiais de 

fortificação. 
V Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, 

mísseis, explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos 
relacionados. 

VI Material de engenharia e cartografia 
VII Tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e 

informática. Inclui equipamentos de imageamento e de 
transmissão de dados e voz. 

VIII Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue. 
IX Motomecanização, aviação e naval. Inclui viaturas para 

DQBRN. 
X Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem 

estar do pessoal, artigos reembolsáveis e equipamentos 
(detecção e descontaminação) DQBRN. 

Tab 3-1 Classes de suprimento 
 
3.2.5 DISCIPLINA DE SUPRIMENTO 
 
3.2.5.1 A disciplina de suprimento consiste na observância, pelos indivíduos e 
pelas organizações, de princípios e normas específicos. 
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Ressalta-se que existem alguns fatores que interferem diretamente na 

capacidade logística da cadeia de suprimento, gerando uma relação de limitação 

desta, entre os quais, se destacam: 
a) a capacidade e disponibilidade de meios e vias de transporte; 
b) a capacidade das organizações logísticas de obter, estocar e 
processar os itens; 
c) a confiabilidade dos dados referentes à demanda, aos estoques e ao 
material em trânsito; 
d) o risco logístico admitido; 
e) o nível de serviço estabelecido;  
f) a disponibilidade e a confiabilidade dos diversos fornecedores; e  
g) o nível de nacionalização dos Produtos de Defesa (PRODE).  
(BRASIL, 2018, p. 3-3, grifo nosso). 
 

Dessa forma, depreende-se que a Cadeia de Suprimento de Fardamentos do 

EB fica condicionada, especialmente, a: 1. capacidade dos Órgãos Provedores (OP) 

de estocar e processar todos os itens; 2. disponibilidade e confiabilidade dos diversos 

fornecedores; e 3. o nível de nacionalização dos PRODE. 

Dentro desse entendimento, crescem de importância a racionalização e 

flexibilidade das atividades de Levantamento das Necessidades, Aquisição, 

Recebimento, Armazenamento e Distribuição dos fardamentos, relatados a seguir. 

 

2.2.1 Levantamento das necessidades 

 

“É uma atividade da Função Logística Suprimento, a qual engloba tarefas 

como a determinação das necessidades, estimativa de recursos, estabelecimento de 

prioridades, entre outras”. (BRASIL, 2018, p. 3-5). 

Atualmente, as diversas OM do EB enviam suas necessidades de 

fardamentos às RM/Gpt Log, as quais consolidam as informações e estabelecem suas 

prioridades no nível regional para, posteriormente, remeterem à D Abst. Esta, por sua 

vez, consolida as necessidades em âmbito nacional, escalonando estoques e 

normatizando o funcionamento da cadeia de suprimento. 

Tal procedimento é materializado por intermédio do Mapa de Conciliação, 

documento previsto nas NIAFEx - Normas para Inspeção Anual de Fardamentos do 

Exército (BRASIL, 1998), conforme se segue: 
6) Mapa de Conciliação - Anexo "D" 
- Mapa destinado a demonstrar as disponibilidades da RM para a execução 
do Plano Regional de Distribuição de Fardamento (PRDF), informando o 
estoque remanescente a ser considerado em futuros planejamentos, além de 
permitir à DMI realizar as requisições para a aquisição, pelo DGS, com 
oportunidade e os remanejamentos que se fizerem necessários. 
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Ressalta-se que a Diretoria de Material de Intendência (DMI) e o Departamento 

Geral de Serviços (DGS) foram extintos no ano 2000 (BRASIL, 2000), sendo que as 

suas atribuições relativas ao fardamento, atualmente, são de competência da Diretoria 

de Abastecimento e do Comando Logístico, respectivamente. 

No tocante às aquisições de “uniformes especiais, históricos e escolares”, 

estas são realizadas de forma descentralizada. As OM do EB estimam suas 

necessidades de recursos orçamentários para realizar aquisições com seus meios 

orgânicos, nos termos do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR 

Log) do Comando Logístico. Ou seja, atualmente, já existem itens da Cadeia de 

Suprimentos de fardamentos que são adquiridos de forma descentralizada pelos 

usuários finais, conforme prevê o artigo 37 das IRDF (BRASIL 1999): 
Art. 37. Os Estabelecimentos de Ensino e as OM que possuem uniformes 
históricos ou especiais serão responsáveis pela aquisição e manutenção 
das peças necessárias para o provimento anual, devendo para tanto informar 
à DMI, até 20 Dez, por intermédio dos Cmdo RM, as quantidades a serem 
adquiridas e os valores necessários para essas aquisições, bem como para 
a manutenção ou recuperação de peças integrantes dos uniformes já 
existentes. (grifo nosso). 
 

Assim, constata-se que o levantamento das necessidades pode ocorrer por 

meio de quantitativos de fardamentos, conforme mapa de conciliação previsto nas 

NIAFEx, para compras centralizadas, ou por meio estimativa orçamentária, quando 

então as OM poderão ser atendidas diretamente com recursos previstos no PDR Log, 

para aquisição direta dos uniformes escolares, históricos e especiais. 

Destaca-se, ainda, que esse último procedimento corrobora e serve de 

exemplo para a proposta do presente trabalho, o qual vislumbra a possibilidade de 

descentralizar todo tipo de fardamento para gestão da direta RM/Gpt Log e de suas 

OM vinculadas, a fim de tornar a gestão dos fardamentos do EB mais eficiente. 

 

2.2.2 Aquisição  
 

A aquisição é uma forma de obtenção remunerada de bens, cuja finalidade é 

suprir o demandante com materiais e serviços desejados, nas quantidades e 

qualidades certas, a preço adequado, e no momento oportuno. (BRASIL, 1993). 

O termo é empregado para determinar o ato e a responsabilidade de adquirir 

suprimentos dos bens de serviços necessários às atividades da instituição. Baily et al. 

(2011), esclarece que  



 
 

19 

a atividade de compras é um procedimento pelo qual as empresas 
determinam os itens a serem comprados, identificam e comparam os 
fornecedores disponíveis, negociam com as fontes de suprimentos, firmam 
contratos, elaboram ordens de compras e, finalmente, recebem e pagam os 
bens e serviços adquiridos. 
 

De acordo com Gonçalves (2004), a função de compras compreende o 

planejamento e o acompanhamento das atividades relacionadas à aquisição de bens 

e serviços de uma empresa. O volume e o grau de dificuldade na área de compras 

dependem do tamanho da organização, da quantidade dos itens que demanda e da 

complexidade para sua aquisição no mercado. 

Na Administração Pública Federal, o pregão é a modalidade de licitação 

prioritária para a realização de compra de bens e serviços comuns. A disputa pelo 

fornecimento ocorre em sessão pública, por meio de propostas e lances, vencendo o 

licitante com a menor proposta de preço. (FERNANDES, 2000).  

O pregão não está relacionado a valores, como as modalidades previstas na 

lei 8.666/93, mas sim, às características do objeto. Este deve ser bem ou serviço 

comum, onde a disputa pelo fornecimento se dá através de sessão pública e, 

preferencialmente, na forma eletrônica, quando se tratar de licitação do tipo menor 

preço. (MELLO, SILVA e MASTELLA, 2016).  

A lei 8.666/93 acolheu, em seu artigo 11, a possibilidade de realizar compras e 

contratações mediante adoção do pregão com Sistema de Registro de Preços, 

conforme se segue: 
Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme 
regulamento especifico. (grifo nosso). 
 

Em decorrência, foi editado o decreto 7.892/2013 para regulamentar o Sistema 

de Registro de Preços (SRP) no âmbito da Administração Pública, o qual definiu o 

conceito de SRP, nos termos do seu artigo 2º, inciso I, da seguinte maneira: 
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras; 
 

No âmbito do EB, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF) normatizou a 

utilização do SRP por intermédio da Portaria 01/SEF - 2014, prevendo ainda, em seu 

artigo 12, a possibilidade da criação de Grupos de Coordenação e Acompanhamento 
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das Licitações e Contratos (GCALC), para realização de aquisições comuns em 

âmbito regional, conforme abaixo: 
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.  
§ 2o Poderá́ 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. (grifo nosso). 

 

As aquisições centralizadas de fardamentos são realizadas pelo COLOG, em 

regra, por intermédio da modalidade de licitação Pregão com SRP, em sua forma 

eletrônica. Segundo o § 1º, artigo 1º, do decreto 10.024/2019, a utilização da 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública 

federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é 

obrigatória (BRASIL, 2019). 

Nos certames, há uma única cotação por artigo de fardamento, independente 

de pontuação ou local de entrega, gerando apenas um contrato por item, o qual 

poderá contemplar entregas em todas as diversas RM/Gpt Log do EB pelo mesmo 

preço e fornecedor único.  

Com o SRP, é possível a criação do GCALC no âmbito das RM, o que permitiria 

a participação direta no processo de compra e contratação de fardamentos de todas 

as OM com autonomia administrativa, trazendo reflexos positivos para as atividades 

logísticas. Isso porque as OM poderiam adquirir seus fardamentos diretamente do 

respectivo fornecedor, desonerando os OP, o sistema de transportes do EB e 

liberando meios administrativos do COLOG para focar esforços em materiais com 

maior grau sensibilidade e complexidade.  

 

2.2.3 Recebimento 

 

“O recebimento compreende o local do destino inicial e a prioridade para o 

armazenamento e distribuição, dispondo os materiais essenciais em perfeitas 
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condições de uso, no local e no momento oportuno.” (BRASIL, 2018, p. 3-8). No que 

diz respeito ao controle contábil, tem estreita relação com esta atividade.  

De acordo com Santos (2001, p. 26),  
recebimento é a execução, pelo setor específico, de um conjunto de 
operações que envolvem a identificação do material recebido, o confronto do 
documento fiscal com o pedido, a inspeção qualitativa e quantitativa do 
material e a aceitação do mesmo. 

Francischini e Gurgel (2009 p. 112), referem-se que “a função básica do 

recebimento de materiais é assegurar que o produto entregue esteja em conformidade 

com as especificações constantes no pedido de compra”.  

No EB, o recebimento dos fardamentos oriundos das compras centralizadas é 

realizado pelos OP das RM/Gpt Log, que são os Batalhões e Depósitos de Suprimento 

(B/D Sup). Além do recebimento físico do material, ocorre ainda um processo 

administrativo para emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) e do Termo 

de Recebimento Definitivo (TRD), com prazos e procedimentos específicos referentes 

à análise quantitativa e qualitativa dos materiais, bem como lançamento de dados nos 

sistemas de controle físico e contábil. 

 

2.2.4 Armazenamento 

 

“O armazenamento compreende acondicionar de forma organizada os 

materiais em locais adequados, durante um tempo específico. Envolve as áreas de 

estocagem, procedimentos e técnicas com vistas ao controle e a preservação do 

material.” (BRASIL, 2018, p. 3-8). 

De acordo com Paoleschi (2014), o armazém é o local para acondicionar os 

materiais que as empresas utilizam, estruturado para facilitar o fluxo de entrada e 

saída de suas matérias-primas e dos produtos acabados. Deve ser um meio de 

redução de custos e de tempo no atendimento ao cliente, para facilitar o apoio ao 

processo suprimento.  

O desafio atual é a diminuição do lapso temporal entre a expedição da 

demanda e a produção, fazendo com que o produto chegue em momento oportuno 

ao cliente. A movimentação de produtos ou materiais deve buscar limitar-se à 

pequenas e médias quantidades, com distâncias pequenas. (BALLOU, 2010). 
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Um sistema adequado de armazenagem implica na redução da distância entre 

o estoque e o usuário final, bem como das quantidades e complexidade das cargas a 

serem transportadas, de forma a desonerar essa etapa do processo Logístico.  

Nesse cenário, a aquisição e recebimento de fardamentos diretamente pelo 

usuário final (OM), de forma descentralizada, vai ao encontro dessa ideia. Além disso, 

o correto emprego dos espaços físicos dos OP, evitando armazenamento 

desnecessários de fardamentos, é fundamental para o melhor acondicionamento dos 

artigos essenciais, contribuindo, também, para o bom fluxo de entrada e saída de 

materiais dos Depósitos.   

 

2.2.5 Distribuição 

 

A distribuição relaciona-se com a aptidão para dispor aos clientes toda a 

mercadoria disponível, tendo como objetivo assegurar a provisão das cargas no local 

e tempo certo, de forma eficiente e ao menor custo de operação (FELÍCIO, 2015). 

De acordo com Gonçalves (2004, p. 244), a administração dos depósitos, 

almoxarifados e centros de distribuição envolvem a gestão do fluxo de entrada, 

movimentação interna e saída de materiais. A distribuição de mercadorias é um dos 

processos mais críticos, pois é uma atividade de linha de frente com um nível de 

contato elevado com o cliente, sendo capaz de trazer benefícios e problemas 

resultantes de sua atuação. 

A distribuição envolve recursos humanos e materiais destinados ao transporte, 

à entrega, ao recebimento e à armazenagem dos itens no destinatário final. Considera 

as tarefas de planejamento e coordenação da entrega dos materiais, desde o ponto 

de recebimento de cada escalão até o local de consumo das forças apoiadas. 

(BRASIL, 2018). 

A distribuição dos fardamentos do EB é realizada normalmente por dois 

processos: na unidade apoiada (usuário final); ou na Instalação de Suprimento (OP).  

Em regra, a distribuição na OM apoiada ocorre quando a RM/Gpt Log realiza, por 

intermédio do OP ou das OMET (B Trnp, B Log, 2ª Cia Trnp, CECMA, etc), o 

transporte dos uniformes até aquartelamento do usuário final. Já a Distribuição na 

Instalação de Suprimentos demanda a vinda de meios do cliente até os OP, para 

realizar a apanha dos seus respectivos suprimentos.  

Nesse sentido, destaca-se o artigo 25 das IRDF (BRASIL, 1999): 
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Art. 25. Os OP poderão realizar a distribuição do fardamento em suas 
instalações, com a OM interessada indo buscar o suprimento; ou fazer a 
entrega nas OM apoiadas, com meios próprios, com meios de outras OM ou 
empresas de transporte. 
§ 1º No caso de distribuição feita no OP, a OM apoiada passa a ser 
responsável pelo fardamento a partir da entrega do mesmo pelo Depósito. 
§ 2º No caso de distribuição feita na OM apoiada, o OP permanece como 
responsável pelo fardamento, até que se efetive a entrega na OM. 
 

A distribuição é uma atividade que impacta diretamente a atividade de 

transporte, requerendo recursos financeiros e humanos para sua boa execução. A 

aquisição descentralizada de fardamentos, com a entrega dos materiais contratados 

ocorrendo diretamente no Almoxarifado dos usuários finais, praticamente, eliminaria 

essa etapa. Somente os materiais destinados a compor uma reserva de segurança ou 

mesmo os itens de grande vulto permaneceriam sendo recebidos no OP, 

demandando, consequentemente, transporte e distribuição. 

 

2.3 EFICIÊNCIA 

 

O princípio constitucional da eficiência administrativa é uma norma expressa 

que consta no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Foi incluído neste rol 

por intermédio da Emenda Constitucional n° 19, de 1998, decorrente do projeto de 

reforma do aparelho estatal levado a efeito a partir de 1995, com o Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado. O objetivo fundamental propor uma alteração 

orgânica e funcional na gestão do Estado brasileiro a fim de ser implantado um modelo 

gerencial em substituição ao burocrático (GABARDO, 2017). 

É possível serem identificados quatro atributos da eficiência: racionalização; 

produtividade; economicidade; e celeridade. Os três últimos, entretanto, podem ser 

considerados uma decorrência do primeiro. A eficiência e suas expressões afins 

referem-se a um ideal de racionalização da ação humana. Racionalizar é uma 

expressão que deriva da ideia de utilização da razão. 

Ao mencionar a eficiência na administração pública, deduz-se que o gestor 

público deve gerir a coisa pública com efetividade, agilidade e economicidade, 

buscando atingir as metas estabelecidas. 

Hely Lopes Meirelles fundamenta que o princípio da eficiência se caracteriza 

como “o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
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exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta que “o dever da 

eficiência corresponde ao dever da boa administração”. (MEIRELLES, 2011, p. 98). 

Nessa conjuntura, pode-se implementar novas diretrizes e práticas relativas ao 

atual processo de gestão dos fardamentos do EB. Deve-se buscar uma maior 

racionalização das atividades e dos meios logísticos, simplicidade dos processos 

administrativos e economia de esforços, com o intuito de proporcionar flexibilidade 

para atender as demandas, celeridade para repor os estoques e desoneração dos OP, 

conferindo eficiência ao sistema de suprimento de fardamentos. 

 

3. A GESTÃO DOS FARDAMENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

3.1 PROCESSO DE COMPRA 

 
Gonçalves (2004) e Fernandes (2000) ensinam que a função gestão de 

compras compreende o planejamento e o acompanhamento de todas as atividades 

relativas à aquisição de bens e serviços da empresa. Portanto, o setor de compras 

deve saber o que, como, quando e quanto comprar. Na compra de bens e serviços 

comuns, o pregão é a modalidade de licitação prioritária e realizada em sessão 

pública, através de propostas, lances, classificando e habilitando o licitante com a 

proposta e menor preço. 

A Obtenção é a atividade na qual são identificadas as possíveis fontes para 

aquisição dos materiais e realizadas as medidas para disponibilização dos itens 

necessários à força apoiada no local, na quantidade, nas especificações e no 

momento oportuno (BRASIL, 2018, p. 3 - 6). 
A obtenção, em função do nível de execução da Logística, pode ocorrer 
mediante: 
a) contratos com empresas civis, prioritariamente nacionais; 
b) acordos com outros países, agências/organizações internacionais ou com 
nação anfitriã̃; 
c) fabricação ou recuperação, em casos excepcionais e pontuais, nas 
organizações militares autorizadas ou empresas civis contratadas; 
d) emprego de recursos locais existentes na área de operações, desde que 
autorizado pelo C Log enquadrante. Os recursos locais podem ser obtidos 
por doação, compra, confisco, contribuição, requisição, troca, empréstimo e 
arrendamento mercantil;  
e) mobilização de recursos logísticos; 
f) aproveitamento de material salvado e capturado, desde que autorizado e 
de acordo com normas específicas para sua utilização. (Grifo Nosso)  
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Atualmente, as necessidades de fardamentos do EB são remetidas à D Abst 

por intermédio do mapa de conciliação, sendo que esta realiza o escalonamento de 

estoques reguladores e a normatização do funcionamento da cadeia de suprimento, 

participando da estimativa dos custos e da elaboração do orçamento. 

A obtenção dos uniformes previstos nos Anexos “A” e “B” das IRDF (BRASIL, 

1999) ocorre basicamente por contratos com empresas civis, elaborados de forma 

centralizada pelo COLOG. 

Essas atividades compreendem uma sucessão de fatores, como seleção de 

fornecedores, qualificação dos serviços, determinação de prazos de vendas, previsão 

de preços, serviços e mudanças na demanda, entre outros. A gestão correta das 

compras é de vital importância para o sucesso da empresa (BALLOU, 2001). 

O processo centralizado de compras de fardamentos realiza-se, basicamente, 

com o emprego do pregão eletrônico. Este oferece impacto nas contratações 

governamentais, com grandes vantagens aos entes públicos, com características de 

celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação e publicidade e eficiência 

na contratação (FONSECA, 2013). A seguir, serão abordados alguns procedimentos 

do processo de pregão eletrônico, afetos ao COLOG, nos termos da lei 10.520/2002 

e decretos 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019. 

O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG é o sistema 

onde são realizadas as operações das compras governamentais dos órgãos 

integrantes do SISG. O Sistema inclui: divulgação e a realização das licitações; 

emissão de notas de empenho; registro dos contratos administrativos; catalogação de 

materiais e serviços e cadastro de fornecedores (BRASIL, 1994). 

Podem participar do Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto da licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no art. 9º da INSEGES/MP nº 3, de 2018. 

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

De acordo com o artigo 6º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

a realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas 

sucessivas: 
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Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes 
etapas sucessivas: 
I - planejamento da contratação; 
II - publicação do aviso de edital; 
III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 
IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 
V - julgamento; 
VI - habilitação; 
VII - recursal; 
VIII - adjudicação; e 
IX - homologação. 
 

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência (Quadro 1), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 

forem de seu interesse. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, 

observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações 

do objeto. 
Quadro 1 - Termo de referência 

Item 
 

Descrição/ 
Especificação 

Técnica 

Unid de 
Medida 

Requisição 
Min 

Qtd 
Total 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Valor Máx 

Aceitável (R$) 

1 

Sandália de 
borracha 

(Especificação 
Técnica Nr 43/2019 
– D Abst, revisada 

em 3 MAIO 19) 

Par - - - - 

2 

Coturno de 
combate preto 
(Especificação 

Técnica Nr 41/2019 
– D Abst, revisada 

em 30 SET 19) 

Par - - - - 

3 

Chapéu Tropical 
Camuflado 

(Especificação 
Técnica Nr 8/2019 
– D Abst, revisada 

em 16 ABR 19) 

Und - - - - 

Fonte: Brasil (2019) 

 
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. O participante é o responsável 

legal por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. O Pregoeiro verificará as 

propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
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conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, 

quando então passará à fase de lances. 

Nessa etapa serão ofertados lances sucessivos, até que se esgote o tempo 

disponibilizado. Encerrada a fase, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. Aceita a proposta classificada em primeiro 

lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada 

no Edital. Um único licitante leva todo o lote de um tipo de fardamento, ficando 

responsável pela sua entrega em todo o Brasil. 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Constatado 

o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor.  

Assim, o objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. É exigida a prestação 

de garantia para as contratações, conforme regras constantes do Termo de 

Referência. 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. O adjudicatário terá o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, na seção competente do Comando Logístico, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

Mesmo com a assinatura do contrato, as previsões contidas no edital e seus 

anexos, bem como na proposta de preço da licitante continuam em vigor.  O prazo de 

vigência da contratual é variável, podendo ser de até 330 dias, prorrogável conforme 

previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
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Os critérios de recebimento, aceitação do objeto, de fiscalização e as 

obrigações da Contratante e da Contratada, bem como as regras do pagamento são 

as estabelecidas no Termo de Referência. Nos casos em que a assinatura do contrato 

se der nos meses de novembro e dezembro, os prazos poderão ser acrescidos em 30 

dias, mediante solicitação por escrito da Contratada. 

Pelo exposto, verifica-se que o pregão constitui uma série de procedimentos 

administrativos que permite selecionar fornecedores e efetuar a obtenção dos 

fardamentos, sendo condicionado por princípios da legalidade, impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 

do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos 

que lhes são correlatos (BRASIL 1993). 

No âmbito do EB, em regra, as OM possuem estruturas orgânicas para realizar 

suas aquisições, por intermédio de suas Seções de Aquisições, Licitações e Contratos 

(SALC). Podem essas atividades funcionar aglutinadas em uma única seção ou 

mesmo em três, quando então existiriam a Seção de Aquisições, Seção de Licitações 

e Seção de Contratos. Via de regra, o procedimento para adquirir qualquer tipo de 

material é o mesmo, pregão eletrônico com SRP, seja para comprar material de 

expediente, comida ou fardamentos. 

Dessa forma, constata-se que o usuário final dos fardamentos reúne condições 

de realizar todo o processo de compra supracitado, com a possibilidade de constituir 

GCALC no âmbito regional e de receber orientações gerais da D Abst e COLOG, que 

limitar-se-iam a estabelecer normas e diretrizes gerais, como por exemplo, dotações, 

especificações técnicas, Editais padronizados e procedimentos técnicos. Além disso, 

possibilitaria ampla participação de empresas e mais vencedores de itens de 

uniformes, contribuindo para o desenvolvimento da BID. 

 
3.2 RECEBIMENTO DOS FARDAMENTOS 
 

O recebimento consiste na priorização do local que será o destino inicial dos 

materiais adquiridos. O adequado estabelecimento dos locais de recebimento dos 

materiais tem estreita relação com a possibilidade de racionalizar as atividades 

subsequentes de armazenamento e distribuição. Consiste na execução de um 

conjunto de operações que envolvem a identificação do material para assegurar que 



 
 

29 

o produto entregue esteja em consonância com as especificações constantes no 

pedido de compra (Santos, 2001). 

No EB, o recebimento dos fardamentos oriundos das compras centralizadas é 

realizado pelos OP das RM, que são os Batalhões e Depósitos de Suprimento. Além 

do recebimento físico do material, ocorre ainda um complexo processo para emissão 

do Termo de Recebimento Provisório (TRP) e do Termo de Recebimento Definitivo 

(TRD), com prazos e procedimentos específicos referentes à análise quantitativa e 

qualitativa dos materiais, bem como lançamento de dados nos sistemas de controle 

físico e contábil, explicado nas linhas seguintes. 

Nos termo  do Edital de pregão 13/2019 do COLOG, disponível  em 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp, da 

UASG 160069, a fase de recebimento dos fardamentos adquiridos por intermédio das 

contratações centralizadas é protagonizada pelos OP das RM, situadas em todo o 

território nacional. Na figura abaixo (Figura 3) estão identificadas as áreas de atuação 

de cada uma das 12 RM do EB, dentro do Território Nacional, sendo que cada uma 

possui um OP próprio responsável pelo recebimento da maioria das compras 

centralizadas de fardamentos.  
Figura 3 - Regiões militares do EB 

 

 
FONTE: site da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) 
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Conforme o item 1.7.4 do Edital em referência, o prazo para o fornecedor 

produzir o fardamento e realizar a entrega deste, após a celebração do contrato, pode 

chegar até a 240 dias, por ocasião do 4º lote. 

Para o material ser recebido no OP, a empresa responsável deve solicitar 

formalmente um agendamento, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias em 

relação à data proposta para a entrega efetiva, por meio de mensagem eletrônica (e-

mail), endereçada para cada OP que receberá a entrega, informando o nº do empenho 

da despesa, a quantidade e pontuação a ser entregue, a data e horário proposto para 

o descarregamento. 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

O material entregue pela Contratada passa por duas fases de recebimento: 

primeira fase - recebimento provisório; e segunda fase - recebimento definitivo. Na 

primeira fase, o material entregue será recebido provisoriamente pelo OP, que emitirá 

o Termo de Recebimento Provisório (TRP). Nessa fase, o OP deverá confeccionar o 

TRP em até 3 (três) dias úteis após o recebimento do material e encaminhá-lo para a 

Diretoria de Abastecimento, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal. 

Após o COLOG ter recebido todos os TRP referentes ao lote de entrega, é 

designado um OP para que seja retirada uma amostra para análise de conformidade 

do material, sendo formalizado um Termo de Retirada de Amostra (TRA), a fim de 

verificar a pertinência do material em relação às características e especificações 

estabelecidas no Termo de Referência. Antes da retirada da amostra, a contratada 

deverá, por escrito, agendar com no mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência, 

junto ao Órgão Provedor designado. 

Na segunda fase, recebimento definitivo, a contratada terá um prazo máximo 

de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da amostra 

pelo laboratório escolhido pelo fornecedor, para entregar o laudo emitido pelo 

laboratório credenciado. O COLOG emitirá o parecer declarando o produto 

ADEQUADO OU NÃO PARA O USO, em até 15 (quinze) dias úteis após o protocolo, 

dos documentos. 
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Após o prazo de 105 (cento e cinco) dias transcorridos, a contar da data do 

recebimento das amostras no laboratório escolhido pelo fornecedor, a documentação 

prevista não será mais aceita e o lote do material referente ao TRA será rejeitado. 

No caso do produto ser considerado não adequado para o uso, a contratada 

poderá optar pela contestação do parecer. Nesse caso, suas razões serão apreciadas 

em até 15 (quinze) dias úteis após o protocolo do documento, ratificando ou retificando 

a conclusão anterior. 

Caso o COLOG autorize o recebimento definitivo do material, o OP deverá 

confeccionar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) em até 10 (dez) dias corridos 

a partir de sua autorização. Só então, o material estará autorizado a ser distribuído 

para o usuário final, que é alguma OM da RM do OP que recebeu o fornecimento. 

Pelo exposto, pode-se constatar que há um processo custoso e demorado para 

realização do recebimento dos fardamentos que são adquiridos de forma centralizada. 

Somados os prazos disponibilizados para confecção e fornecimento do material (até 

240 dias) com os prazos para emissão dos TRP e TRD (até 110 dias), chega-se a um 

lapso temporal aproximado de 350 dias. Isso sem considerar o tempo que se leva 

para elaborar os editais e execução dos processos licitatórios e de aquisição. 

A descentralização da gestão dos fardamentos para as RM e suas OM 

demandariam novos procedimentos para verificação da qualidade dos materiais. 

Primeiramente, deve-se reavaliar a necessidade de se fazer análise laboratorial em 

todos os tipos de uniforme adquiridos. O processo de TRP e TRA citados em linhas 

anteriores aumentam a burocracia do recebimento dos itens de fardamentos, bem 

como os custos e os prazos de reposição de estoques.  

A remessa para análise qualitativa dos materiais em laboratório poderia se ater 

aos materiais cuja aquisição seja de maior vulto e de maior sensibilidade, ficando os 

itens de menor valor e de fácil aquisição no mercado local, como fivelas e insígnias, 

tutelados pela garantia técnica. A proposta é tratar itens diferentes de forma diferente, 

de forma a obter mais flexibilidade e eficiência, usufruindo de outras formas de 

resguardar a Administração Pública, como por exemplo, com a exigência de garantia 

técnica dos fabricantes. 

No que diz respeito aos itens que continuassem com a necessidade de se fazer 

a dupla garantia, analisando a qualidade em laboratório e exigindo garantia técnica, a 

indicação seria mobiliar os Comandos de RM com militares capacitados para analisar 

laudos laboratoriais, que seriam aqueles possuidores do Estágio Gerencial de Análise 
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de Material de Intendência (EGAMI) e do Estágio Técnico de Análise de Material de 

Intendência (ETAMI), que poderiam também exercer a função de assessores 

regionais para assuntos referentes ao fardamento e demais suprimento da Classe II. 

Em decorrência, infere-se que a atual gestão centralizada da aquisição dos 

fardamentos do EB compromete a flexibilidade e a rápida reposição dos estoques, 

pois torna complexo e alongado o processo de recebimento, acabando por prejudicar 

à ampla participação de empresas e o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa 

do país.  

 

3.3 ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

 

Segundo Pozo (2010, p.11), armazenamento “É o processo que envolve 

administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados”. Esta 

atividade envolve fatores como localização, arranjo físico, equipamentos de 

movimentação e grande necessidade de recursos financeiros e humanos. O objetivo 

da armazenagem é manter o abastecimento de produtos acabados. Para isso, é 

imperioso a perfeita coordenação e controle das quantidades estocadas, de forma que 

se possa suprir os elementos apoiados de forma eficiente. 

A criteriosa seleção dos materiais que necessitam estocagem, de forma que 

essa quantidade seja racionalizada, possibilita uma maior conjugação de esforços no 

acondicionamento e distribuição daqueles itens considerados mais importantes. Isso 

possibilitaria um emprego mais judicioso dos recursos dos OP na execução da tarefa 

de armazenamento, evitando estoques excessivos de fardamentos pouco sensíveis. 

Anualmente, recursos orçamentários da ordem de R$ 215.018.030,00 

(duzentos e quinze milhões, dezoito mil e trinta reais), da Ação Orçamentária (AO) 

2865 - Manutenção e Suprimento de Fardamento - são disponibilizados ao Comando 

do EB para realizar a aquisição de fardamentos, conforme pode-se verificar na p. 296, 

do Volume 2, da lei 13.978/2020 (LOA/2020). 

Considerando que uma meta de segurança é manter estocado, em média, 

quantidade de fardamento suficiente para executar dois Planos Regionais de 

Distribuição de Fardamento (PRDF), estima-se que podem permanecer armazenados 

nos OP suprimentos de fardamentos que somariam recursos orçamentários em torno 

de R$ 430.036.060,00 (quatrocentos e trinta milhões, trinta e seis mil e sessenta 

centavos).  
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No que diz respeito à distribuição, um sistema logístico adequado implica na 

redução da distância entre os estoques e os usuários finais, bem como das 

quantidades das cargas a serem transportadas. Os centros de distribuição devem 

estar situados próximos aos locais de demanda do produto, mitigando os 

deslocamentos e os custos e possibilitando maior rapidez no atendimento das 

necessidades.  

No EB, a nível nacional, O Estabelecimento Central de Transportes (ECT), que 

é uma Organização Militar Logística situada na cidade do Rio de Janeiro, realiza o 

transporte dos suprimentos do Exército por todo o país, de acordo com o Plano Geral 

de Transportes do COLOG (PGT/COLOG). O Centro de Embarcações do Comando 

Militar da Amazônia (CECMA), situado em Manaus, e a 2ª Companhia de Transportes, 

localizada na cidade de São Paulo, complementam os esforços do ECT nessa missão. 

O quadro abaixo sinaliza a dimensão dos deslocamentos que essas OM realizam para 

prover os diversos itens de suprimento do EB a nível nacional: 

Figura 3 – Eixos de Transporte PGT/COLOG 

 
Fonte: Revista Doutrina Militar Terrestre, p. 32. 

Comando Militar da Amazônia
Comando Militar do Leste
Comando Militar do Nordeste
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Comando Militar do Planalto
Comando Militar do Sul
Comando Militar do Sudeste

Eixo Amazônico

Eixo Norte

Eixo Nordeste

Eixo Sul

Eixos de Transporte PGT/COLOG.

No planejamento de transporte, vislumbrava-
se o CCOL/Ba Ap Log Ex realizando a coordenação 
das atividades e tarefas necessárias ao transporte 
de materiais para a A Op, o estabelecimento de 
um terminal de cargas no aquartelamento da 
Ba Ap Log Ex, a utilização de meios de algumas 
OMET do EB (ECT, CECMA e 2ª Cia Trnp) e de 
meios da FAB. Além disso, parte dos meios de 
transporte terrestre deveria permanecer na A 
Op, com a finalidade de realizar o transporte 
intermodal na chegada do material na A Op e 
aquele necessário entre as instalações da FT 
Log Hum RR.

A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E TAREFAS 
DA FUNÇÃO LOGÍSTICA TRANSPORTE

Para a execução das atividades e tarefas 
da função logística transporte, o CCOL/Ba Ap 

Log Ex realizou o mapeamento do processo 
de transporte para a A Op, o que permitiu 
estabelecer um fluxograma, prevendo desde o 
recebimento da informação da necessidade de 
material a ser transportado até a entrega em 
seu destino.

Outro aspecto relevante, a definição de 
um terminal de cargas [4] no aquartelamento 
da Ba Ap Log Ex foi de extrema importância 
para que o CCOL pudesse ter o controle de 
todo o material destinado à A Op, realizando 
o registro de tudo o que foi movimentado, 
mantendo o EM Cj da FT Log Hum RR com 
informações atualizadas. Como terminal 
de cargas, foi utilizado o pátio de manobras 
cobertas, infraestrutura existente para a 
movimentação de cargas e contêineres no 
interior da Ba Ap Log Ex.
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Como visto na figura acima, o Brasil é um país de dimensões continentais, o 

que requer a realização de grandes esforços institucionais para possibilitar a 

distribuição dos suprimentos de fardamentos pelas diversas RM do país. Executar 

essa atividade exige planejamento e esforço redobrado, acarretando, ainda, grande 

impacto na Função Logística de Transportes. 

Nesse contexto, a aquisição e o consequente recebimento de determinados 

tipos de fardamentos diretamente pelo usuário final (OM), de forma descentralizada, 

contribuiria para diminuir esse encargo logístico do EB, especialmente aquele 

relacionado com a distribuição, pois seria empregada a própria estrutura da iniciativa 

privada para realizar essa etapa. 

Do exposto, pode-se depreender que o recebimento dos fardamentos de forma 

descentralizada, a ocorrer diretamente no almoxarifado das OM apoiadas, contribuiria 

para a racionalização dos meios logísticos. Os depósitos do OP seriam desonerados 

em sua função de armazenar e grande parte da tarefa de distribuir seria direcionada 

para encargo da iniciativa privada, o que poderia acarretar mais rapidez na reposição 

de estoques e atendimento das necessidades, racionalização dos meios e eficiência 

na execução das atividades de armazenamento e distribuição.  

 

3.4 LOGÍSTICA NACIONAL E MOBILIZAÇÃO 

 

A Logística Nacional constitui-se na principal fonte de obtenção dos diversos 

meios logísticos, sendo caracterizada pela materialização de convênios, contratações 

e terceirizações em prol da Logística Militar (BRASIL 2018). 

Já a Mobilização constitui-se em uma ferramenta de que as Forças Armadas 

dispõem para obter os recursos que não puderem ser providos pela Logística 

Nacional. Por meio dela, o Estado dispõe do poder de obrigar as empresas públicas 

e privadas e os demais entes federados a fornecerem bens e serviços à condução de 

operações militares. (BRASIL, 2018). 

A Capacidade de Mobilização tem como objetivo incrementar a eficácia do 

emprego da expressão militar que está intimamente associada ao grau de 

independência tecnológica e logística do País, da capacidade de Mobilização 

Nacional e da capacidade do pronto emprego dos recursos e serviços colocados à 

sua disposição. A Capacidade de Mobilização tem como objetivos, por um lado, 
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complementar a logística das Forças Armadas, pelo emprego de meios civis, 

utilizando o conceito de logística nacional. (BRASIL, 2018). 

Tanto a Logística Nacional quanto a Mobilização possibilitam a obtenção dos 

instrumentos necessários para as operações militares no mercado privado, ou seja, 

da infraestrutura industrial disponível no território nacional. 

O Manual de Logística Militar Terrestre afirma que o nível de nacionalização da 

produção interfere nas operações militares, conforme abaixo (BRASIL, 2018, p.2-2): 
O nível de nacionalização dos Produtos de Defesa deve ser considerado 
nos planejamentos, pois podem afetar a continuidade do fluxo logístico. 
com maior ou menor dependência de empresas estrangeiras, deve ser 
avaliado na relação custo/benefício das aquisições no âmbito do EB, de modo 
a garantir a sustentabilidade logística ao longo do ciclo de vida dos materiais 
e não trazer restrições à execução do apoio logístico às operações da F Ter. 
(grifo nosso). 

 

Dessa forma, é aconselhável que o Setor de Defesa estimule, na sua área de 

atuação, o desenvolvimento industrial do país, de forma a incrementar o Poder 

Nacional. Para tanto, há a necessidade de viabilizar condições favoráveis para que a 

Base Industrial de Defesa (BID) disponha de indústrias de fardamentos em todo o 

país, sendo imprescindível a realização de ações que estimulem a produção de 

matéria-prima e de PRODE acabados de fardamentos em território nacional. 

Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Defesa (END) assevera que o Setor 

de Defesa deverá estimular, no seu âmbito de atuação, o desenvolvimento das 

potencialidades industriais do País, de sorte a incrementar o Poder Nacional (BRASIL, 

2016). 

A Política Setorial de Defesa (PSD), em seu Objetivo Setorial de Defesa (OSD) 

6 - ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E A 

INOVAÇÃO DE INTERESSE DA DEFESA – corrobora com a afirmativa do parágrafo 

anterior. Da mesma forma, a Estratégia Setorial de Defesa (ESD) 6.2 e as Ações 

Setoriais de Defesa (ASD) 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.5, abaixo descritas (BRASIL, 2019): 
ESD 6.2 - Contribuir para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID): 
ASD 6.2.1 - Promover ações que contribuam para a redução da dependência 
externa na industrialização nacional de produtos de defesa; 
[...] 
ASD 6.2.3 - Incentivar e apoiar programas de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e produção de produtos de defesa (PRODE) autóctones de 
interesse da defesa. 
[...] 
ASD 6.2.5 - Promover ações para o desenvolvimento da capacidade 
industrial da BID. (GRIFO NOSSO). 
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É válido ressaltar que os fardamentos, de acordo com a lei 12.598, de 21 de 

março de 2012, são considerados PRODE. Além disso, a referida lei estabelece 

preferência para que, em licitações, a produção ocorra no Brasil, conforme se segue: 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são considerados: 
I - Produto de Defesa - PRODE - todo bem, serviço, obra ou informação, 
inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, 
fardamentos e materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades 
finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo; 
[...] 
Art. 3º As compras e contratações de Prode ou SD, e do seu 
desenvolvimento, observarão o disposto nesta Lei. 
§ 1º O poder público poderá realizar procedimento licitatório: 
[...] 
II - destinado exclusivamente à compra ou à contratação de Prode ou SD 
produzido ou desenvolvido no País ou que utilize insumos nacionais ou 
com inovação desenvolvida no País ...” (grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, verifica-se que o fardamento constitui um PRODE e, por 

essa razão, conforme estabelecido na legislação supracitada, é necessário que sejam 

realizados esforços que privilegiem aqueles produzidos ou desenvolvidos no país. 

Ressalta-se que nas situações de conflito, é responsabilidade do Comando 

Operacional enquadrante definir as diretrizes para a procura e a aquisição de fontes 

de obtenção em sua área de responsabilidade. “A obtenção será́ tão facilitada quanto 

maior for o desenvolvimento de parcerias com fornecedores, desde o tempo de paz, 

dentro e fora do TN.” (BRASIL, 2018, p.3-6). 

Um exemplo contemporâneo que ilustra a necessidade de incentivo à produção 

nacional decorreu da crise da COVID – 19, no ano de 2020. Durante a fase aguda 

dessa pandemia, a demanda por diversos produtos hospitalares, que iam de 

máscaras de proteção à respiradores artificiais, tornou-se bastante alta, com a 

demanda superando a oferta. 

O pesquisador Antoine Bondaz (2020), da Fundação francesa para a Pesquisa 

Estratégica e professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, asseverou que “a 

crise sanitária levará a reflexões sobre o aspecto estratégico da saúde e a 

necessidade de produzir localmente para reduzir o risco de falta de produtos, como 

ocorre atualmente no mundo todo.” (BONDAZ, 2020). 

Dessa forma, a crise causada pelo coronavírus, que resultou na falta de 

equipamentos elementares de saúde, corrobora com a ideia de que é necessário 

privilegiar e incentivar a produção nacional de materiais sensíveis. Isso porque nos 

tempos de crise ou conflito armado cada Estado Nacional buscará resguardar seus 
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interesses e indivíduos, tornando imperioso dispor de um parque industrial que atenda 

as demandas mais imediatas.  

Do exposto, pode-se inferir que a descentralização da gestão dos fardamentos 

para âmbito regional contribuiria para ampliar a rede de fornecedores desse tipo de 

material, criando condições mais vantajosas para o desenvolvimento e ramificação de 

indústrias no território nacional. 

Tal condição dotaria o país de capacidade de incrementar a produção interna 

nos momentos de maior necessidade, bem como proporcionaria flexibilidade e 

celeridade nos tempos de paz, permitindo às RM/Gpt Log ou aos Comandos 

Operacionais que viessem a ser ativados uma gama maior de opções para efetuar o 

devido Apoio Logístico, tanto em tempos de paz, crise ou de conflito armado. 

 
3.5 REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 
 

A aquisição dos itens de fardamento do Exército Brasileiro segue, em geral, as 

normas das legislações nacionais sobre o assunto, principalmente o previsto nas leis 

8.666/93 e 10.520/02. Os materiais a serem obtidos são os previstos nas Portaria no 

023 – DGS, de 31 de agosto de 1999 (IRDF). A princípio, somente os artigos previstos 

nessa portaria podem ser adquiridos, conforme as dotações nela estabelecidas. As 

especificações técnicas são elaboradas pela D Abst. 

Os materiais constantes do Anexo “A“ e “B” das IRDF configuram os itens de 

fardamento que são adquiridos de forma centralizada pela D Abst/COLOG, que são 

os materiais de uso comum (Anexo “A“) e as roupas de cama e banho (Anexo “B”). 

Os uniformes são adquiridos por intermédio da modalidade de licitação pregão, 

na forma eletrônica. O processo ocorre com participação conjunta entre os órgãos de 

âmbito nacional e regional, traduzidos no Mapa de Conciliação. Primeiramente, no 

nível regional, as RM/Gpt Log levantam as necessidades de fardamentos de suas OM 

apoiadas e as remetem à D Abst. Esta, por sua vez, consolida a demanda de Frd de 

todas as RM/Gpt Log do país, iniciando a elaboração dos Termos de Referência (TR) 

e Pesquisas de Preços. 

Em seguida, o TR é enviado ao Centro de Obtenções do COLOG, onde são 

executados os atos administrativos pertinentes à Licitação, Empenho e Contrato.  

Conforme constata-se no Edital 13/2019 do COLOG, para aquisição de 

fardamentos, o recebimento desses materiais ocorre nos OP das 12 RM/Gpt Log. 
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Todo o material destinado as diversas OM de cada Região é recebido e armazenado 

nos Depósitos regionais, o que acarreta uma sobrecarga de atividades nesse sistema.   

Os Fardamentos de pouco valor agregado e sem valor estratégico, como 

sungas de banho, meias e chinelos, são tratados de forma igual a outros tipos de 

uniformes, como o camuflado e o de proteção para o clima frio, que são mais sensíveis 

ao EB. Esse processo sobrecarrega de maneira desnecessária as estruturas de 

armazenamento, de controle e de movimentação de estoques dos OP, bem como 

todos os processos administrativos referentes à aquisição, recebimento e distribuição. 

Neste trabalho, para fins didáticos, foi considerado fardamento estratégico 

aqueles itens fundamentais e imprescindíveis para distribuição em um caso de 

mobilização de tropa reservista para emprego real. Nesse sentido, enquadrar-se-iam 

nesse conceito apenas o uniforme camuflado completo e roupas de frio operacionais, 

de forma que justificasse a estocagem desse tipo de material nos OP das RM. 

Com a finalidade de se buscar uma estrutura que mais se coadune com as 

necessidades de suprimento da atualidade, torna-se necessário implementar 

procedimentos que possam flexibilizar o processo atual e permitir maior eficiência ao 

processo de obtenção dos fardamentos do EB. 

Assim, a proposta principal é que toda a gestão da obtenção dos fardamentos 

do EB seja transferida para as RM/Gpt Log e suas OM vinculadas, nos moldes do que 

já é feito com os itens da Classe I (gêneros de alimentação), com os recursos 

orçamentários descentralizados com recursos do PDR Log.  

O modelo de aquisição de itens considerados estratégicos seria diverso do 

modelo concebido para itens comuns, como bordados de plásticos e chinelos. A 

intenção é que os materiais mais simples e de fácil aquisição no mercado local passem 

a ser adquiridos diretamente pelas OM, usuárias finais, e os itens de maior importância 

e vulto sejam comprados a nível regional, por intermédio das RM/Gpt Log, para formar 

um estoque regional de segurança.  

Os itens adquiridos pelas OM ocorreriam por intermédio de um GCALC. Os 

materiais seriam recebidos diretamente pelos seus respectivos Almoxarifados e as 

necessidades orçamentárias provisionadas por intermédio do PDR Log. 

Esse procedimento possibilitaria uma eficiência maior de todo o processo de 

gestão de fardamentos do EB. Haveria a desoneração dos meios administrativos do 

COLOG e OP, estimularia a indústria local, evitaria transportes desnecessários e 

dotaria o processo de celeridade e flexibilidade. Em consequência, tais fatores 
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contribuiriam, ainda, para fortalecer a BID, a Logística Nacional, a Mobilização, a 

Logística Militar Terrestre e, como corolário, o Poder de Combate da Força Terrestre. 

Destaca-se que dentro do processo logístico, a atividade que recebe maior 

atenção é o transporte, pois este representa a maior parcela dos custos logísticos. 

Essa atividade tende a deter grande peso financeiro nas organizações. (BALLOU, 

2010). Nesse contexto, a Logística estratégica visa redução de custos com uma 

otimização do processo, atingindo resultados superiores. Assim, é vantajoso a 

diminuição das atividades de transportes pois economizaria recursos públicos e traria 

mais celeridade ao processo de reposição de estoques, concedendo mais eficiência 

à gestão dos fardamentos do EB.  

Além das vantagens logísticas, há também uma série de vantagens 

administrativas, como a desburocratização do TRP, TRD e TRA, que não mais 

precisariam ser lavrados para todo e qualquer tipo de fardamento. Tem-se ainda a 

possibilidade de racionalizar os trabalhos de fiscalização dos contratos, que seriam 

executados por militares da própria OM que recebesse os materiais. Os inúmeros 

lançamentos contábeis de transferência de cargas dos OP para OM deixariam de ser 

realizados. 

No que diz respeito às compras realizadas no âmbito regional, essas se 

limitariam aos uniformes considerados estratégicos, passíveis de formação de 

estoques mínimos de segurança. A gestão e coordenação do processo ficaria sob a 

responsabilidade das RM/Gpt Log e a execução (aquisição, recebimento, 

armazenamento e distribuição) encargo do OP, por intermédio do Centro de 

Operações de Suprimento (COS). 

A D Abst e o COLOG passariam a participar do sistema de suprimentos de 

fardamentos com ações de padronização de especificações técnicas e editais, 

nivelação de estoques em caráter excepcional, emissão de diretrizes, atualização de 

normas técnicas, fiscalização e controle de toda a gestão dos fardamentos do EB, 

orçamento, entre outras atribuições relativas à direção das atividades.  
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4. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre as atividades 

de aquisição, recebimento e distribuição do Fardamento do EB, com o intuito de 

propor a regionalização da gestão desse suprimento para encargo das RM/ Gpt Log 

e suas OM vinculadas.  

Tendo como base a revisão bibliográfica, análise de Edital e de manuais, foi 

possível expor como a descentralização da gestão dos fardamentos do EB para 

as RM/Gpt Log ou diretamente para as OM vinculadas pode melhorar a eficiência 

da cadeia de suprimentos. 

Foram abordados aspectos sobre: a Logística e a Logística Militar Terrestre; a 

Cadeia de Suprimentos; os processos de levantamento das necessidades, aquisição, 

recebimento, armazenamento e distribuição; a legislação em vigor; o pregão 

eletrônico; Termo de Recebimento Provisório (TRP); Termo de Recebimento 

Definitivo (TRD); e eficiência administrativa. 

A Logística, quando empregada de forma sistemática e estratégica, pode 

causar impacto favorável nas instituições, servindo como ferramenta para racionalizar 

custos, proporcionar a continuidade dos trabalhos e atender as necessidades dos 

elementos apoiados.  

A Logística Militar Terrestre é vista como um sistema envolvendo um conjunto 

de elementos interligados, como a Logística Nacional, a Logística Conjunta, a 

Logística Combinada e a Mobilização, as quais agem de maneira ordenada e somam 

esforços no atendimento das diversas necessidades que se apresentam em tempos 

de paz, crise ou de conflito armado, com o objetivo de que a tropa receba o apoio na 

medida certa, ou seja, quando e onde quiserem, na quantidade exata e qualidade 

exigida. 

As áreas de atuação da Logística e suas atividades intrínsecas, quando bem 

planejadas e executadas, garantem a racionalização dos meios, a flexibilidade para a 

execução das tarefas e a celeridade para reposição dos estoques, contribuindo para 

o Poder de Combate da Força Terrestre. 

Conforme exposto no presente trabalho, a Cadeia de Suprimentos de 

Fardamentos do EB fica condicionada, especialmente, à capacidade dos Órgãos 

Provedores (OP) de receber, estocar, processar e distribuir todos os itens; à 

disponibilidade e confiabilidade dos diversos fornecedores; e ao nível de 
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nacionalização dos PRODE. Com isso, a conclusão que se pode chegar é que a 

gestão nacional centralizada das aquisições de fardamentos é prejudicial aos 

interesses do EB, pois o vulto e a complexidade dessas contratações dificultam a 

ampla participação de fornecedores habilitados da indústria local, constituindo-se em 

um óbice à Logística Nacional e ao desenvolvimento da BID. 

Além disso, os recebimentos centralizados de grande quantidade de 

fardamentos sobrecarregam a capacidade de recebimento, estocagem, 

processamento e distribuição dos OP das diversas RM, aumentando custos com o 

transporte, dilatando de forma demasiada o prazo para reposição dos materiais, 

prejudicando o fluxo logístico, a eficiência administrativa e, consequentemente, o 

Poder de Combate da Tropa.  

Ou seja, a contrario sensu, infere-se que adotar uma proposta de gestão 

descentralizada dos fardamentos constituiria um modelo mais adequado para atender 

as necessidades de gestão estratégica dos fardamentos do EB. Nesse modelo, a 

execução orçamentária e a financeira seriam realizadas diretamente pelas OM, para 

itens comuns, e pelos OP, para itens estratégicos, tudo sob coordenação e controle 

das RM/Gpt Log. 

Ao adotar esse procedimento, as quantidades licitadas por certame seriam 

menores, com entregas ocorrendo em vários lotes dentro de cada região. Isso 

possibilitaria o desenvolvimento de um número mais diversificado de empresas 

fabricantes no território nacional, contribuindo com a BID e com a Logística Nacional, 

indo ao encontro da Estratégia Nacional de Defesa do país.  

Por fim, a implantação de uma nova sistemática de gestão dos fardamentos do 

EB demandaria uma experimentação a ser executada por fases experimentais, 

descentralizando encargos de forma gradual e sucessiva para as RM/Gpt Log e 

Unidades vinculadas, de forma que estas OM pudessem se adaptar progressivamente 

à nova atribuição e que fossem acompanhados por processos de avaliação quanto a 

adequabilidade da medida. 
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