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RESUMO 

 
 

Este trabalho estuda as NEGAPEB e o PMBOK como ferramentas de eficácia na 
elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) do Exército Brasileiro (EB). Tal abordagem 
se faz necessária para o cumprimento às normas de planejamento do Ministério da Economia 
(ME) que determinam que cada Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) deverá 
elaborar, anualmente, o respectivo Plano Anual de Contratações (PAC), contendo todos os itens 
que se pretende contratar no exercício subsequente. O objetivo deste trabalho é estudar como o 
EB pode utilizar as NEGAPEB e o PMBOK para alcançar a eficácia na elaboração do 
planejamento das contratações que se pretende realizar no exercício subsequente, tendo por 
base o Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC), imposto pelo 
Ministério da Economia (ME). Este propósito será alcançado por meio da revisão bibliográfica 
das NEGAPEB, do PMBOK, da legislação do ME, de sistemas em uso pelo EB e de artigos 
científicos que abordam o assunto. O estudo demonstrou que o EB possui normatização, 
estrutura, sistemática e sistema de gestão que possibilita a consolidação do PAC com a 
antecedência de um ano, mas que esse aparato não se comunica com a estrutura disponibilizada 
pelo Ministério da Economia (ME). Demonstrou, ainda, que as NEGAPEB e o PMBOK são 
ferramentas mais adequadas para planejamentos mais complexos como os de projetos e que 
para os processos normais, contínuos e/ou repetitivos das Unidades do EB, a implementação 
das NEGAPEB e do PMBOK poderão causar mais dificuldades do que trazer soluções. 
Demonstrou, também, que a dificuldade para a implantação do PAC e do PGC para as Unidades 
do EB está concentrada, principalmente, na falta de integração entre os sistemas e bancos de 
dados do EB e do ME, especificamente quanto à catalogação dos itens. 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT. This paper studies NEGAPEB and PMBOK as effectiveness tools in the 
preparation of the Brazilian Army's annual procurement planning. Such an approach is 
necessary to comply with the Ministry of Economy's planning rules that require each General 
Services Administration Unit to prepare, annually, the respective Annual Procurement Plan, 
containing all the items intended to be contracted in the subsequent year. The objective of this 
paper is to study how the Brazilian Army can use NEGAPEB and PMBOK to achieve the 
effectiveness in the preparation of the procurement planning to be carried out in the subsequent 
exercise, based on the Procurement Planning and Management System, imposed by the 
Ministry of Economy. This purpose will be achieved through the literature review of 
NEGAPEB, PMBOK, Ministry of Economy legislation, systems in use by the Brazilian Army 
and scientific articles that address the subject. The study showed that the Brazilian Army has 
standardization, structure, system and management system that allows the consolidation of the 
Annual Procurement Plan with the advance of one year, but that this apparatus does not 
communicate with the structure provided by the Ministry of Economy. It also demonstrated that 
NEGAPEB and PMBOK are more suitable tools for more complex project planning and that 
for the normal, continuous and / or repetitive processes of the Brazilian Army Units, the 
implementation of NEGAPEB and PMBOK may cause more difficulties than bringing 
solutions. It also demonstrated that the difficulty in implementing the Annual Procurement Plan 
and Procurement Planning and Management System for Brazilian Army Units is mainly due to 
the lack of integration between the Brazilian Army systems and databases and the Ministry of 
Economy systems and databases, specifically for cataloging items. 
 
 
 
 
  



 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
 O presente trabalho insere-se na função econômica do Estado, particularmente na 
Administração Financeira e Orçamentária dos Recursos Públicos Federais destinados ao 
Exército Brasileiro (EB). 
 As ações políticas nacionais têm priorizado a evolução do Estado brasileiro. Tal avanço 
permite que os agentes públicos atuem com maior transparência na gestão pública, alcancem 
maior eficiência, eficácia e efetividade na qualidade nas atividades voltadas ao atendimento dos 
anseios da população, fortalecendo a capacidade do Estado de formular soluções para a 
execução das suas funções sociais, políticas, jurídicas e econômicas. 
 As contratações públicas são importante parcela das finanças públicas, pois é por meio 
delas que os agentes materializam suas políticas e mantém a estrutura administrativa que dá 
suporte organizacional à consecução dessas políticas. O correto planejamento das contratações 
permite definir tempestivamente o orçamento público e possibilita maior qualidade do gasto. O 
Ministério da Economia (ME) normatizou, por meio da Instrução Normativa Nr 001/2019 (IN 
1/2019), que cada Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) deverá elaborar, 
anualmente, o seu respectivo Plano Anual de Contratações (PAC), contendo todos os itens que 
pretende contratar no exercício subsequente (BRASIL, 2019). Tal determinação temporal exige 
que o EB estabeleça uma sistemática de planejamento compatível. 
 Nesse sentido, podem auxiliar o planejamento, no âmbito do Exército, o Guia do 
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) do Project Management Institute 
(PMI) que é um modo estruturado baseado em áreas de conhecimento para a gestão de projetos 
e as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 
Brasileiro (NEGAPEB) que regulam os procedimentos a serem adotados para a gestão de 
projetos no âmbito do Exército Brasileiro (BRASIL, 2013). 
 Diante do contexto apresentado, é estabelecida a seguinte questão de pesquisa: Como o 
EB pode utilizar as NEGAPEB e o PMBOK para alcançar a eficácia na elaboração do plano de 
anual das contratações que pretende realizar no exercício subsequente, tendo por base o Sistema 
de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC), imposto pelo ME? 
 Para responder a esta questão tem-se como objetivo geral: analisar como as NEGAPEB 
e o PMBOK contribuiriam para que o EB passasse a utilizar o Plano Anual de Contratações 
(PAC) no Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC) como forma de 
implementação do planejamento das contratações e assim gerar melhores resultados para a 
administração pública. 
 Apresentam-se como objetivos específicos: 
 a) Compreender o processo de planejamento de contratações por meio dos instrumentos 
disponibilizados pelas IN do ME; 
 b) Identificar as informações necessárias para a inclusão de itens do Plano Anual de 
Contratações (PAC) no Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC); 
 c) Verificar se a NEGAPEB e o PMBOK podem contribuir para a eficácia na elaboração 
do plano anual de contratações do EB. 
 Ancorado pelo referencial teórico de implementação de política pública, tem-se como 
premissa que há a necessidade de utilização das NEGAPEB e do PMBOK para o alcance da 
eficácia no planejamento das aquisições do EB por meio da sistemática e dos instrumentos que 
visam o planejamento das contratações constantes nas IN do ME. 
 Os pressupostos da pesquisa que emergiram da leitura são: 
a) Há a necessidade de utilização de ferramenta ou sistemática nova para que o EB elabore o 
PAC e o insira no SPGC conforme a IN 1/2019 do ME. 
b) É necessário o EB desenvolver uma mentalidade de planejamento e estabelecer uma 



sistemática de planejamento de contratações, pois ele é um fator crítico de sucesso da 
contratação. 
c) A utilização das NEGAPEB e do PMBOK para o planejamento das contratações garantem 
maior eficácia. 
 Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para a melhoria do 
planejamento das contratações no EB permitido a elaboração do PAC e a sua inserção no SPGC 
conforme a IN 1/2019 do ME. 
 Tal abordagem se impõe pelo fato de a Administração Pública estar em transformação, 
migrando para uma administração societal, analisando e aperfeiçoando os seus fluxos de 
trabalho com o objetivo de atender às demandas sociais com a melhor aplicação dos recursos 
públicos, servindo e prestando contas ao cidadão. Justifica-se, ainda, pela crescente participação 
dos cidadãos na “coisa pública” impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia da 
informação e comunicações, pela popularização da internet e pelo avanço da transparência e do 
e-governo, o que possibilita que a sociedade exerça a fiscalização dos gastos públicos. 
 É importante ressaltar, também, a relevância do presente trabalho para sociedade, uma 
vez que os valores para o custeio das despesas públicas provêm, na sua maior parte, do montante 
arrecadado por meio do pagamento de tributos pelos cidadãos. Tal constatação demanda que 
haja o aumento do interesse da sociedade na utilização eficiente dos recursos públicos. Esse 
ciclo de arrecadação, despesa e fiscalização social fortalece o accountability e confirma que a 
Administração Pública está efetuando as contratações mais vantajosas e atendendo aos 
princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade, da legalidade, da moralidade e da 
Publicidade. 
 A finalidade deste trabalho é estudar as minucias das IN do ME que tratam do 
planejamento anual das contratações e verificar se a estrutura de planejamento de projetos das 
NEGAPEB e do PMBOK podem auxiliar o EB para alcançar a eficácia no planejamento de 
suas aquisições em A-1. 
 Este propósito será conseguido por meio da revisão bibliográfica das IN do ME, das 
NEGAPEB e do PMBOK e, ainda, de trabalhos científicos realizados sobre o assunto. 
 
 
2 A EVOLUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL 
 
 
 O ordenamento jurídico, o qual inclui as regras de contratações públicas, visa atender 
os anseios da sociedade nos seus diversos períodos evolutivos. A fim de garantir o atendimento 
aos anseios da sociedade na busca de novas forma de governar fazem-se necessárias 
transformações constantes no ordenamento jurídico. 
 As contratações públicas estão presentes na administração pública brasileira desde o 
império. Com o aumento do interesse da população no controle dos gastos públicos, foram 
editados regulamentos que passaram a limitar os gastos. 
 Na Constituição de 1988 a licitação torna-se obrigatória para todas as esferas (federal, 
estadual e municipal) e a União torna-se competente exclusiva para legislar sobre normas gerais 
de licitação e contratação. 
 Tais determinações culminaram na promulgação da Lei nº 8.666 em 1993. Por 
influência da gestão burocrática adotada na época em nosso país e por características da lei em 
questão, como a previsão de diversas modalidades de licitação, a enumeração de prazos para a 
realização dos processos, as criteriosas análises documentais e a possibilidade de recursos no 
decorrer dos processos resultaram na perda de agilidade processual. 
 A necessidade de maior eficiência nas contratações levou a busca de nova forma de 
licitar. A Medida Provisória nº 2.026 de 2000 instituiu a modalidade de pregão para a aquisição 
pela União e a promulgação da Lei nº 10.520 de 2002 estendeu esta modalidade aos estados e 
municípios. A modalidade licitatória pregão trouxe a agilidade e a economicidade das 
contratações públicas, além do início da desburocratização do processo de contratação. 



 O processo evolutivo e constante da sociedade apoiado pela popularização da internet e 
pela grande evolução tecnológica possibilitou a realização de reuniões em ambiente virtual, 
descartando a necessidade da presença física nas sessões. As contratações públicas passaram a 
considerar tal possibilidade em 2005 por meio do Decreto nº 5.450 que regulamentou o pregão 
na forma eletrônica. 
 O pregão eletrônico possibilitou o aumento da quantidade de participantes pois permitiu 
a participação de empresas de diversos estados, resultando na ampliação da disputa licitatória e 
no barateamento das contratações. O pregão eletrônico constituiu-se em uma modalidade ágil, 
transparente, e que tornou os processos licitatórios mais competitivos e econômicos, além de 
permitir a simplificação de muitas das etapas burocráticas que tornavam as contratações 
públicas bastante morosas. 
 Uma consequência da agilidade do pregão eletrônico e de seus demais benefícios foi o 
grande aumento no número de licitações, aumentando assim os custos operacionais para a 
condução do elevado número de processos licitatórios e de aquisição. 
 A necessidade de diminuição dos custos operacionais induziu a Administração à nova 
evolução. 
 O Decreto nº 7892 de 2013 possibilitou a adoção do Sistema de Registro de Preços. 
Nesse sistema, Administração pode formalizar uma Ata de Registro de Preços, com vigência 
de até 12 meses, sem o compromisso da contratação imediata. Permite, ainda, a contratação 
parcelada da quantidade registrada, de acordo com a sua demanda. Possibilitou, ainda, a adesão 
de outros órgãos públicos às licitações de seu interesse, tanto a adesão tempestiva, ou seja, em 
momento anterior à condução da disputa de preços, quanto a adesão tardia, após a homologação 
do Pregão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. Uma consequência das 
funcionalidades citadas foi a grande quantidade de itens registrados em Ata quando comparadas 
às quantidades efetivamente contratadas, gerando diminuição da confiabilidade dos 
fornecedores na sistemática de contratação pública. Tornou-se urgente a necessidade de 
melhorar o planejamento das contratações a fim de aproximar as quantidades registradas 
daquelas efetivamente contratadas garantindo a manutenção do interesse de fornecedores nas 
contratações públicas. 
 A Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, normatizou o planejamento de contratação de serviços sob o regime 
de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e 
Fundacional constituindo-se em um instrumento eficaz na reestruturação do modelo de 
contratação de serviço e na instrumentalização da fase de planejamento resultando em maior 
qualidade nas contratações de serviços (BRASIL, 2017). 
 A Instrução Normativa nº 1, de 2018, dispõe sobre o Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações e sobre a elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) 
de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL,2018). Esta IN foi 
revogada pela IN 1/2019. 
 A Instrução Normativa nº 1, de 2019, dispõe sobre PAC de bens, serviços, obras e 
soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações (PGC) (BRASIL, 2019). Desobrigou a elaboração de artefatos como os Estudos 
Preliminares e o Gerenciamento de Risco na fase de planejamento, tornando desnecessária a 
Equipe de Planejamento, mantendo, porém, a obrigação na fase de contratação. 
 
 
3 O PLANEJAMENTO COMO DEVER LEGAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO 
 
 
 O planejamento deve apresentar-se como o primeiro passo do ciclo da gestão, gerindo 
os meios necessário para se alcançar os resultados do interesse da organização. A contratação 



com qualidade consiste em adquirir um produto ou serviço que atenda às necessidades da 
administração. Para alcançarmos esse fim é necessário planejar (PEREIRA JUNIOR e DOTTI, 
2017). 
 A obrigação de adoção de ações planejadas na garantia da qualidade encontra apoio na 
LCP nº 101, de 2000 LRF, no § 1º do Art. 1º que traz que a responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições. 
 O TCU, como órgão de controle externo do Governo Federal, também reforça a 
necessidade do planejamento das contratações. Os Ministros recomendam à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP), no Acórdão nº 2.622/2015, que executem 
processo de planejamento das aquisições, contemplando, pelo menos a elaboração, com 
participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que 
materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, 
informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor 
estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para 
executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) 
estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição. Recomendam, ainda, que seja providenciada a 
aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições, que seja realizada 
a divulgação do plano de aquisições na internet e que ocorra o acompanhamento periódico da 
execução do plano, para correção de desvios (BRASIL, 2015). 
 O Decreto-Lei 200/1967, no art. 6º, inciso I, ressalta que o planejamento é um princípio 
fundamental que deve permear toda a atuação da Administração Pública Federal (BRASIL, 
1967). 
 O Acórdão n° 1.603/2008-Plenário TCU orienta que o planejamento estratégico torna-
se uma importante ferramenta para a tomada de decisão e faz com que os gestores estejam aptos 
a agir com iniciativa, de forma pró-ativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades 
identificadas nas constantes mudanças que ocorrem (BRASIL, 2008). 
 Como citado, o planejamento tem status de princípio fundamental da Administração 
Pública desde o Decreto-Lei 200/67 (art. 6º, I). Também na seara das licitações e contratações 
públicas deve ser considerado, dada a necessidade de os administradores programarem as suas 
demandas, definirem as prioridades a atender, os recursos orçamentários, materiais e humanos 
disponíveis, as dificuldades operacionais existentes (PEREIRA JUNIOR e DOTTI, 2009). 
 A ausência ou a deficiência de planejamento é um fator que afeta a qualidade do gasto 
público (BATISTA, 2012). 
 O voto do ministro-relator do Acórdão 886/2010 – TCU – Plenário indica que a ausência 
de planejamento ou o planejamento deficiente resultam em ações ineficazes e ineficientes, 
desperdício de recursos e outras consequências igualmente contrárias ao interesse público 
(BRASIL, 2010). 
 A Diretriz do Comandante do Exército – 2019, especificamente a Diretriz 14, determina 
que o EB deverá prosseguir no processo de racionalização, de maneira a potencializar os 
resultados entregues à sociedade, enfocando, entre outros, no ajustamento do planejamento dos 
programas estratégicos, na gestão austera dos recursos do EB, em estrita conformidade com a 
legislação vigente e a gestão efetiva de processos alinhados com uma política de governança 
baseada nas melhores práticas de gestão pública e no emprego dos meios de Tecnologia da 
Informação e Comunicações buscando constante atualização dos sistemas corporativos da 
instituição (BRASIL, 2019). 
 Experiências recentes evidenciam que o investimento de tempo e recursos nas etapas de 
concepção e planejamento da compra permite a obtenção de ganhos significativos para a 
organização, seja com a contratação de bens e serviços mais adequados às necessidades do 
órgão ou com a redução de custos de sua aquisição (PRADO FILHO, 2016). 
 
 



4 O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PAC) E O SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC) 
 
 
 A implementação eficiente das políticas e dos programas, focada em garantir o máximo 
retorno possível à sociedade, deve ser objetivo permanente do gestor público. A própria 
Constituição Federal elenca a eficiência como um dos princípios a serem seguidos pela 
administração pública em sua atuação. O desafio do governo é promover maior efetividade dos 
recursos públicos, mediante exclusão de gastos ineficientes ou pouco produtivos, para que esta 
e as próximas gerações possam ter acesso a bens e serviços públicos de qualidade. Com isso, 
realiza-se mais com os mesmos recursos e permite-se que as decisões alocativas sejam 
orientadas por critérios mais claros e transparentes, baseados em evidências (BRASIL, 2018). 
 No âmbito das reformas empreendidas nas compras, tem destaque o PAC, que surgiu 
para atender a necessidade de uma ferramenta de gestão capaz de promover a identificação de 
demandas para cada exercício, o mapeamento dos processos críticos e prioritários e a sua 
respectiva distribuição ao longo do exercício, imprimindo eficiência ao atendimento por bens e 
serviços para a realização de políticas públicas (VILHENA e HIRLE, 2013). 
 Atualmente, a Instrução Normativa nº 1/2019 (IN 1/2019) dispõe sobre Plano Anual de 
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações 
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema 
de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (BRASIL, 2019). 
 A evolução normativa das contratações públicas nos últimos anos esteve voltada para a 
fase de planejamento. Esse conjunto de normas estabeleceu os Planos Anuais de Contratação 
(PAC) como o conjunto de todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou 
prorrogar para o exercício financeiro subsequente, inclusive as renovações. Instituiu o sistema 
de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC) como ferramenta informatizada que 
instrumentaliza o PAC, auxiliando nas decisões relativas às aquisições, fortalecendo a fase de 
planejamento das contratações dos órgãos e entidades. O sistema dispõe de dados gerenciais 
que permitem ampliar a realização de compras compartilhadas, aumentar o poder de barganha 
da Administração Pública nas licitações e identificar novas oportunidades de ganhos de escala 
nas contratações. 
 As IN voltadas ao planejamento consolidam os Planos Anuais de Contratação dos 
órgãos e entidades do Sistema de Serviços Gerais (SISG) contribuindo com a construção de 
uma cultura de planejamento. Induzem melhorias em governança e gestão das contratações com 
a maximização dos resultados institucionais e possibilitam uma visão gerencial das compras do 
governo federal em uma análise qualitativa e quantitativa. 
 Não fica definido, porém, a estrutura interna que cada organização deverá adotar para a 
execução do planejamento. Regras de governança internas a cada órgão / entidade deverão ser 
estabelecidas visando que as demandas não planejadas sejam, de fato, exceção, e não a regra. 
 Ademais, é a partir de um calendário de licitações, construído a partir do Plano Anual 
de Contratações, que se obtém maior previsibilidade na gestão, primando-se pelo cumprimento 
de prazos e pela melhor alocação da força de trabalho (BRASIL, 2019). O PAC sinaliza ao 
mercado fornecedor as pretensões da Administração Pública de modo que este se prepare 
adequadamente e com antecedência para participar dos certames licitatórios (BRASIL, 2019). 
 A elaboração dos Planos Anuais de Contratações propicia, ainda, a maximização dos 
resultados institucionais, a partir da melhoria da governança e da gestão das contratações, além 
de maior transparência e controle com a publicação dos planos (BRASIL, 2019). 
 Conforme o Art. 18 da IN 1/2019 as Forças Armadas poderão aplicar, no que couber, o 
previsto na Instrução Normativa. 
 Cabe destacar que o PAC e o PGC são ferramentas que devem se adequar às 
necessidades dos órgãos, atendendo às suas características e peculiaridades. Por outro lado, há 
a necessidade de adaptação do sistema de governança dos órgãos do EB às regras e de definição 
interna de qual agente público desempenhará cada papel no sistema. 



 
 
5 AS NEGAPEB E O PMBOK 
 
 
 As Normas Para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no 
Exército Brasileiro (NEGAPEB) tem a finalidade regular os procedimentos a serem adotados 
para a elaboração, gerenciamento e acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro 
(BRASIL, 2013). 
 As NEGAPEB abordam os processos para o planejamento das áreas de definição do 
escopo com requisitos, do tempo e dos custos, além de outras, como riscos, recursos humanos, 
comunicações e gestão de interessados, além de sua integração (BRASIL, 2013). 
 O gerenciamento de projetos nas NEGAPEB é a aplicação de conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. 
É realizado através da aplicação e integração apropriadas de processos pré-definidos baseados 
no modo estruturado do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) 
(BRASIL, 2013). 
 O EB adota os mesmos 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos indicados 
pelo PMBOK: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. 
Dentro desses grupos, as NEGAPEB apresentam 22 processos. Esses grupos de processos não 
correspondem às fases do projeto, que devem ser entendidas sob o ponto de vista do ciclo de 
vida. Projetos mais complexos podem exigir todos os grupos de processos para cada uma de 
suas fases. Um estudo de viabilidade de um projeto complexo, que pode ser sua primeira fase, 
por exemplo, poderá ter que passar por todos os processos previstos (BRASIL, 2013). 
 As NEGAPEB trabalham com as mesmas 10 áreas de conhecimento do PMBOK. As 3 
primeiras, estabelecidas originalmente, são o escopo, o tempo e o custo, que definiam a 
qualidade das entregas. Posteriormente, as técnicas e procedimentos de gerenciamento foram 
se especializando e, às 3 áreas originais, se somaram os riscos, a qualidade, as aquisições, os 
recursos humanos e as comunicações, todas sincronizadas pela área da integração. 
Recentemente, somou-se a área relacionada com as partes interessadas (BRASIL, 2013). 
 Compõem o grupo de processos de iniciação de projetos a elaboração da Diretriz de 
Iniciação, o Estudo de Viabilidade, a Decisão da Autoridade Patrocinadora e a elaboração da 
Diretriz de Implantação. Ao final do mesmo, a equipe empenhada (o futuro gerente do projeto 
ainda não necessariamente terá participado dos trabalhos) e a Autoridade Patrocinadora terão 
concluído um primeiro ciclo de planejamento, ou a primeira iteração, que terá como principais 
entregas, além da Diretriz de Implantação, o seguinte: 
- o(s) objetivo(s) do projeto e seus benefícios; 
- o alinhamento estratégico; 
- a identificação das principais partes interessadas e seus requisitos básicos; 
- as principais premissas e uma visão do escopo, das exclusões e das restrições; 
- os principais riscos; 
- uma ideia do cronograma; e 
- uma primeira aproximação dos recursos necessários (BRASIL, 2013). 
 O Plano de Gerenciamento do Projeto, ou Plano do Projeto, é o documento que, tendo 
por base a Diretriz de Implantação e a Declaração de Escopo, detalha toda a execução do 
projeto, constituindo-se, também, no principal instrumento de monitoramento e controle para o 
exercício do gerenciamento de cada evento planejado. O Plano do Projeto é composto pelos 
seguintes documentos: 
I – Declaração de Escopo; 
II – Cronograma do Projeto; 
III – Plano de Gerenciamento de Custos e do Orçamento do Projeto; 
IV – Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos; 
V- Plano de Gerenciamento das Comunicações; 



VI – Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas; 
VII – Plano de Gerenciamento de Riscos; 
VIII – Plano de Gerenciamento da Qualidade; 
IX – Plano de Aquisições e Contratos. 
 A necessidade da elaboração desses anexos depende da complexidade do projeto e do 
grau de controle necessário à sua execução. 
 Outros planos podem compor o Plano do Projeto conforme a especificidade da área do 
projeto. 
 
 
6 O PLANEJAMENTO ANUAL DE ORÇAMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DO EB 
 
 
 O Planejamento Organizacional do Exército e a sua Sistemática de Planejamento 
Estratégico indicam que com base nas demandas oriundas do Plano Básico e dos Planos 
Setoriais, as Unidades Orçamentárias/Unidades Gestoras (UO/UGR) geram as Necessidades 
Gerais do Exército (NGE) e inserem seus dados no Módulo de Planejamento do Sistema de 
Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA-Plj) (BRASIL, 2018). 
 De posse das NGE, o EME elabora o Planejamento Orçamentário do Exército e, após a 
remessa do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao Congresso Nacional pelo Executivo, 
celebra com os ODS os Contratos de Objetivos Estratégicos, os quais têm por finalidade a 
pactuação de metas físico-financeiras a serem alcançadas no ano orçamentário A + 1 (ano 
subsequente) (BRASIL, 2018). 
 
 
7 O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES SEGUNDO AS NORMAS DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
 
 
 As IN do ME que normatizam o planejamento das contratações determinam que para a 
inclusão de itens no Plano Anual de Contratações (PAC) requer que seja informado o que segue: 

1) o tipo de item, o respectivo código, de acordo com os Sistemas de Catalogação de 
Material ou de Serviços; 

2) a unidade de fornecimento do item; 
3) quantidade a ser adquirida ou contratada; 
4) descrição sucinta do objeto; 
5) justificativa para a aquisição ou contratação; 
6) estimativa preliminar do valor; 
7) o grau de prioridade da compra ou contratação; 
8) a data desejada para a compra ou contratação; e 
9) se há vinculação ou dependência com a contratação de outro item para sua execução, 

visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão 
realizados (BRASIL, 2019). 
 As informações citadas são inseridas pelos setores requisitantes, definidos como as 
unidades responsáveis por identificar necessidades e requerer ao setor de licitações a 
contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações. 
 As IN do ME trazem procedimentos e modelos de documentos que contribuem para o 
planejamento e que auxiliam a confecção do PAC. São os documentos de formalização da 
demanda que reunidos e trabalhados pela Equipe de Planejamento resultarão nos Estudos 
Preliminares e no Mapa de Gerenciamento de Riscos que serão disponibilizados para a análise 
da autoridade máxima do órgão. 
 
 



8 MATERIAL E MÉTODO 
  
 
 Conforme salientou-se na introdução, pretende-se analisar os dados obtidos na revisão 
de literatura verificando se existem pontos de interseção entre a metodologia de planejamento 
de contratações normatizada pelo Ministério da Economia e a metodologia de planejamento de 
projetos normatizada pelas NEGAPEB e pelo PMBOK. Para a realização da análise em questão, 
foram, ainda, observadas outras legislações em vigor. As informações necessárias para a 
inclusão de itens no PAC foram analisadas individualmente conforme se segue: 
 
8.1. O TIPO DE ITEM, O RESPECTIVO CÓDIGO, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE 
CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS 
 
 No SIASG, a indicação do tipo de item permite a seleção entre material e serviço. A 
indicação do código de cada item de acordo com os Sistemas de Catalogação de Material ou de 
Serviços apresenta um desafio maior para o EB. 
 A Instrução Normativa N° 2, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 
16 de agosto de 2011, estabelece procedimentos para a operacionalização dos módulos e 
subsistemas que compõem o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, 
para os órgãos da Presidência da República, Ministérios, Autarquias e Fundações que integram 
o Sistema de Serviços Gerais - SISG, assim como para os demais órgãos e entidades que 
utilizam o SIASG. 
 Determina que o Catálogo de Materiais (CATMAT) deve ser utilizado para a 
catalogação dos materiais destinados às atividades da Administração Pública Federal, 
abrangendo a identificação, descrição e classificação dos materiais, de acordo com critérios 
adotados no Federal Supply Classification (BRASIL, 2011). 
 Determina, ainda, que o Catálogo de Serviços (CATSER) deve ser utilizado para a 
catalogação dos serviços contratados pela Administração Pública Federal, abrangendo a 
identificação, descrição e classificação dos serviços segundo padrões de desempenho 
desejados, de acordo com critérios adotados pela Organização das Nações Unidas – ONU 
(BRASIL, 2007). 
 A não indicação do respectivo código no CATMAT ou CATSER impossibilita a 
inclusão do item no PAC do PGC e impossibilita também a inclusão no módulo “Divulgação 
de Compras” do Sistema SIASGNET impossibilitando a sua contratação (BRASIL, 2007). 
 O EB, pelas características das suas atividades, necessita realizar a contratação de uma 
enorme diversidade de itens. O Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, indica que cabe ao 
Exército o cumprimento da sua destinação constitucional e de atribuições subsidiárias 
(BRASIL, 2006). A estrutura organizacional constante nesse Decreto permite visualizar as 
áreas de competência das ações do EB, o que indica a enorme quantidade e diversidade de itens 
a serem catalogados e, posteriormente, contratados. Pode-se verificar que o EB possui estrutura 
com competência para a atuação nas áreas de pessoal, educação, cultura, assuntos 
internacionais, informação, defesa cibernética, economia, finanças, doutrina militar, projetos, 
logística, mobilização, ciência, tecnologia, inteligência dentre outras. Exerce atividade de 
desenvolvimento tecnológico, pesquisa, avaliação, fabricação, abastecimento e manutenção de 
produtos de defesa e, ainda, vem atuando cada vez mais na construção de infraestruturas em de 
interesse nacional, em missões de paz da ONU e em operações multinacionais sendo designado 
como aliado militar preferencial dos EUA fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). O status facilita a compra de tecnologia militar e armamentos dos EUA, entre outras 
vantagens. 
 Para a gestão interna dos materiais, o EB possui banco de dados próprio estabelecido 
nas Normas para o Funcionamento do Sistema de Material do Exército (SIMATEX), publicadas 
na Portaria Nº 017-EME, de 8 de março de 2007. As citadas normas trazem que o Sistema de 
Material do Exército (SIMATEX) é um sistema corporativo de desenvolvimento contínuo e 



evolutivo, integrante do Sistema de Informações Organizacionais do Exército (SINFORGEx), 
que busca, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, integrar processos, 
procedimentos, métodos, rotinas e técnicas, destinadas à produção de conhecimentos com 
qualidade e oportunidade necessários ao controle automatizado e ao gerenciamento de todos 
materiais no âmbito do Exército Brasileiro (BRASIL, 2007). 
 O SIMATEX é composto por três subsistemas: o Sistema de Catalogação do Exército 
(SICATEx), o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), e o Sistema de Dotação (SISDOT). O 
SICATEX destina-se a catalogar todo o material existente no Exército, segundo a metodologia 
do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT), o SISCOFIS tem por finalidade o controle 
físico e o gerenciamento de todo o material existente no Exército e o SISDOT objetiva definir 
a dotação de material por Quadro de Organização Tipo e por OM no âmbito do Exército 
Brasileiro. 
 No âmbito do Ministério da Defesa, o Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa 
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) vem atuando com a missão de prover 
ao Ministério da Defesa e aos Comandos de Força conhecimento técnico, logístico e 
econômico-comercial sobre a Base Industrial de Defesa, a fim de contribuir para a Mobilização, 
Interoperabilidade e Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas e Produtos de Defesa. Dentre outras 
macro tarefas do centro destaca-se a tarefa de supervisionar e dirigir o Sistema de Catalogação 
de Defesa (BRASIL, 2019). 
 As atividades desenvolvidas no Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE), de 
forma simétrica ao que acontece no Sistema OTAN de Catalogação (SOC), possuem 
fundamental relevância para a consecução de um dos objetivos estabelecidos na Política 
Nacional de Defesa, a saber: “XI) Desenvolver o potencial da Logística de Defesa e de 
Mobilização Nacional” e para o alcance das seguintes capacidades desejadas para Estratégia de 
Defesa Nacional (END): “permanência na ação, sustentada por um adequado apoio logístico, 
buscando ao máximo a integração logística das três Forças;” e “interoperabilidade nas 
operações conjuntas” (BRASIL, 2019). 
 No âmbito do SOC, o Allied Committe AC/135, formado pelo Grupo de Diretores 
Nacionais de Catalogação dos 63 países integrantes do SOC, está subordinado ao Conference 
of National Armaments Directors (CNAD), em proveito do apoio logístico às Forças 
empregadas em operações multinacionais da OTAN (BRASIL, 2019). 
 Ressalta-se que as regras de negócio do SOC são utilizadas com os propósitos de 
estabelecer uma linguagem comum de identificação e padronização de itens pertencentes à 
Cadeia de Suprimentos das Forças Armadas; permitir a interoperabilidade e o apoio logístico 
em Operações Conjuntas e Multinacionais; e reduzir custos de manutenção de estoques ao 
evitar a duplicidade de estoques imobilizados em Depósitos ou Bases Logísticas (BRASIL, 
2019). 
 Além disso, as informações atreladas ao NATO Stock Number (NSN), produto final da 
atividade de catalogação, permitem a identificação inequívoca de um item pertencente à Cadeia 
de Suprimentos das Forças Armadas, a gestão de dados de unitização do material (aplicação 
também em transporte e frete), a identificação das Forças Armadas nacionais e estrangeiras que 
são usuárias do item, a intercambialidade entre diferentes NSN a identificação de normas 
nacionais e internacionais padronizadoras de itens específicos, o relacionamento entre itens e 
os sistemas internacionais de classificação, a obtenção de dados aplicados no desfazimento do 
item e opções de fontes de suprimento para o mesmo item, aumentando a competição entre 
fornecedores e fabricantes (BRASIL, 2019). 
 Em suma, existe a sistemática de catalogação adotada no EB por meio do SICATEX, 
segundo a metodologia do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT) e existe o Sistema de 
Catalogação de Defesa (SISCADE) que funciona de forma simétrica ao que acontece no 
Sistema OTAN de Catalogação (SOC). Há a necessidade de integração dos vários sistemas de 
catalogação com a finalidade de gerar as informações necessárias para o cadastramento de 
novos códigos no CATMAT ou CATSER, se esses ainda não existirem. 



 Até o ano de 2017, as compras do EB, no sistema de compras do Governo Federal, 
utilizavam-se de códigos CATMAT/CATSER que permitiam a inserção de descrições livres, 
possibilitando a realização de licitações e as contratações dos itens necessários. Na prática, um 
único código possibilitava a inclusão de diversos itens correlatos. O Acórdão nº 1324/2017 – 
TCU – Plenário determinou que tal procedimento deixasse de ser adotado, conforme se segue: 
 

“9.1 Determinar à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa que, em vista da 
competência estabelecida no art. 24, inciso II, do Anexo I do Decreto 7.974/2013, no 
prazo de 90 dias, que expeça, por intermédio dos respectivos comandos das três 
Forças, orientação destinada às unidades militares a eles subordinadas no sentido de 
que essas, sempre que possível, na fase de preparação de certames visando à aquisição 
de itens de material: Em observação ao princípio da padronização previsto no início I 
do art. 15 da Lei 8.666/93, ao preencherem as informações exigidas pelo módulo 
“Divulgação de Compras” do Sistema SIASGNET, façam uso de códigos de material 
superiores a 200.000, utilizando descritores e unidades de fornecimento 
précadastrados no SIASG, evitando a inserção de descrições livres, conforme 
estabelecido no item 3 do Manual referente ao módulo “CATMAT e CATSER – 
Manual relativo ao módulo “Divulgação de Compras”, de 24/8/2011, ambos 
elaborados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 
consonância com o disposto no art. 4º, § 1º, da IN SLTI-MP 2/2011; Em observação 
ao art. 8º da Lei 10.520/2002, ao cadastrarem os dados exigidos pelo módulo 
“Divulgação de Compras” do sistema SIASGNET, registrem fielmente nesse sistema 
as informações relativas a cada item licitado (especificações, descrições, quantitativos 
e valores) tal como constam do edital e/ou do termo de referência do certame a ser 
realizado;” 
 

 Embora seja uma orientação, no decorrer de 2018 e 2019 observou-se o cancelamento 
desses itens que permitiam a inserção de descrições livres. Portanto, passou a ser fundamental 
o cadastramento de todos os itens de material que o EB deseja adquirir. Os itens relacionados 
com processos normais, contínuos e/ou repetitivos, por já serem assunto de aquisições e 
contratações rotineiras, não apresentarão a necessidade de catalogação de novos códigos 
CATMAT. Porém, para novos projetos, que são temporários e únicos, o procedimento citado 
no Acórdão nº 1324/2017 – TCU – Plenário deverá ser executado, resultando em enorme 
volume de itens a serem cadastrados. 
 Solicitação de cadastramento de novos códigos CATMAT/CATSER pode ser realizada 
por usuários do SIASG e serão analisadas por operadores das unidades de cadastramento do 
ME. Na solicitação de cadastramento de novo código deverão ser informados: o tipo de item 
(material ou serviço), o tipo de material (baseado no plano de contas), as características físicas, 
a aplicação, se ele é sustentável e a justificativa de sustentabilidade, podendo ser solicitadas 
outras informações e comprovações julgadas necessárias pelo cadastrador. Tanto o solicitante 
como o cadastrador deverão ter conhecimento técnico e de uso de cada item a ser cadastrado. 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na caracterização do tipo de item e na indicação 
dos respectivos códigos CATMAT/CATSER e possibilitam a análise da autoridade máxima do 
órgão. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a caracterização do tipo de item e a 
indicação do respectivo código, de acordo com os Sistemas de Catalogação de Material ou de 
Serviços seriam abordados, inicialmente, no Estudo de Viabilidade de Projeto, nos campos 9. 
Estudo Técnico e 10. Estudo Econômico e seriam detalhados no Plano de Gerenciamento de 
Custos e do Orçamento do Projeto. 
 
8.2 A UNIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM 
 



 As possíveis unidades de fornecimento do item a ser incluído no PAC, em se tratando 
de um item catalogado no CATMAT/CATSER, são indicadas no momento do cadastramento 
do item e são disponibilizadas para a escolha do usuário no momento da inclusão no PAC. 
 Os esforços mais recentes do ME estão voltados para a centralização das aquisições 
possibilitando maior poder de barganha do administrador público no momento da licitação e 
resultando em ganhos de escala. Nesse sentido, a utilização de unidades de medida maiores 
poderá trazer resultados positivos para as contratações resultando em maior qualidade. 
 Convém que a Administração selecione a unidade de medida considerando a utilização 
do item, a fim de não ter desperdícios, mas que considere, também, o formato mais usual no 
mercado, a fim de possibilitar maior competição entre os fornecedores, resultando em 
contratação com maior qualidade. 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na indicação da unidade de fornecimento mais 
adequada para item. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a unidade de fornecimento do item seria 
indicada, inicialmente, no Estudo de Viabilidade de Projeto, nos campos 9. Estudo Técnico e 
10. Estudo Econômico e seria detalhada no Plano de Gerenciamento de Custos e do Orçamento 
do Projeto. 
 
8.3 QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA OU CONTRATADA 
 
 A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, 
justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável 
utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos. 
 O EB, conforme citado anteriormente, possui o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) 
que poderá ser utilizado para a obtenção da quantidade a ser adquirida ou contratada com base 
no consumo de exercícios anteriores. 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na indicação da quantidade a ser adquirida ou 
contratada a fim de atender as necessidades anuais do órgão. 
 Para o caso de novos projetos, sem memória de aquisição de exercícios anteriores, a 
quantidade a ser adquirida ou contratada seria indicada, inicialmente, conforme as NEGAPEB, 
no Estudo de Viabilidade de Projeto, nos campos 9. Estudo Técnico e 10. Estudo Econômico e 
seria detalhada no Plano de Gerenciamento de Custos e do Orçamento do Projeto. 
 
8.4 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 
 
 A descrição sucinta do objeto a ser incluído no PAC, em se tratando de um item 
catalogado no CATMAT/CATSER, é indicada no momento do cadastramento do item e é 
disponibilizada para a escolha do usuário no momento da inclusão no PAC. Existe, porém, a 
possibilidade de inclusão de descrição complementar, caso seja identificada tal necessidade 
pela Administração. 
 As notas explicativas da Advocacia-Geral da União (AGU), constantes nos modelos de 
documentos a serem utilizados nos processos licitatórios, destacam que descrever 
detalhadamente o objeto a ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes 
é fundamental para garantir a qualidade da contração. Deve-se levar em consideração as normas 
técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos 
termos da Lei n° 4.150, de 1962 (BRASIL, 2019). 



 Destaca-se que, para e realização da licitação, é vedada a indicação de marca, 
características ou especificações exclusivas. Excepcionalmente, esta poderá ocorrer, desde que 
justificada tecnicamente no processo (BRASIL, 2019). 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na indicação da descrição sucinta do objeto a 
fim de atender as necessidades anuais do órgão. Ressalta-se a necessidade de indicação do 
código CATMAT/CATSER ou da solicitação de novo código. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a descrição sucinta do objeto seria 
indicada, inicialmente, no Estudo de Viabilidade de Projeto, no campo 9. Estudo Técnico e seria 
detalhada no Plano de Gerenciamento de Custos e do Orçamento do Projeto. 
 
8.5 JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO 
 
 Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a justificativa há de ser clara, precisa e 
suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a 
necessidade da Administração (BRASIL, 1982). 
 A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o objeto 
possuir características técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade 
técnica competente a definição das suas especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser 
adquirido (BRASIL, 1982). 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na identificação da justificativa para a 
aquisição ou contratação de forma ampla, pois contém as alegações dos demandantes, 
organizadas e aprofundada pela Equipe de Planejamento e analisadas pela autoridade máxima 
do órgão. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a justificativa para a aquisição ou 
contratação seria indicada, inicialmente, na Diretriz de Implantação do Projeto, nos campos 4. 
Concepção Geral, a. Justificativa do projeto. Em um segundo momento, a justificativa seria 
desenvolvida na Declaração de Escopo do Projeto, no campo 2. Justificativa do Projeto. 
 
8.6 ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR 
 
 A IN 05, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), de 27 de junho 
de 2014 (IN 05/2014), dispõe sobre o procedimento administrativo destinado a realização de 
pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, segundo a qual, 
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa 
com menos de três preços ou fornecedores (art. 2º, §5º) (BRASIL, 2014). 
 A IN 05/2014 foi alterada pela IN 03, de 20 de abril de 2017 (IN 03/2017), que indicou 
parâmetros para a realização da pesquisa de preços, devendo ser utilizada a seguinte prioridade 
para a obtenção dos preços: 

1) painel de preços disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

2) contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 

3) pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 

4) pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem 
em mais de 180 (cento e oitenta) dias (BRASIL, 2017). 



 Conforme a IN 03/2017, os parâmetros citados poderão ser utilizados de forma 
combinada ou não, devendo ser priorizados os obtidos no painel de preços e em contratações 
similares de outros entes públicos e demonstrado no processo administrativo a metodologia 
utilizada para obtenção do preço de referência (BRASIL, 2017). 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na identificação da estimativa preliminar do 
valor. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a estimativa preliminar do valor do item 
seria indicada, inicialmente, no Estudo de Viabilidade de Projeto, no campo 10. Estudo 
Econômico e seria detalhada no Plano de Gerenciamento de Custos e do Orçamento do Projeto. 
 
8.7 O GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO 
 
 Segundo a IN 01/2019, o grau de prioridade da compra ou contratação será informado 
pelo setor requisitante, no momento da inclusão de um item no respectivo PAC, sendo 
submetido a análise para possível aprovação pela autoridade máxima do órgão (BRASIL, 
2019). 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam no ordenamento do grau de prioridade da 
compra ou contratação, mas é a decisão da autoridade máxima do órgão, por possuir 
informações mais completas de todas as atividades a serem realizadas pelo órgão, que definirá 
a grau de prioridade da compra ou aquisição. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a estimativa preliminar do valor do item 
seria indicada na Diretriz de Implantação do Projeto, no campo c. Prioridade do projeto. 
 
8.8 A DATA DESEJADA PARA A COMPRA OU CONTRATAÇÃO 
 
 Segundo a IN 01/2019, a data desejada para a compra ou contratação será informada 
pelo setor requisitante, no momento da inclusão de um item no respectivo PAC, sendo 
submetida a análise para possível aprovação pela autoridade máxima do órgão (BRASIL, 2019). 
 Para a indicação da data desejada para a compra ou contratação, deverão ser 
considerados os prazos de disponibilidade orçamentária dos órgãos descentralizadores de 
crédito. 
 Os documentos de formalização da demanda confeccionado pelo demandante, os 
Estudos Preliminares e o Mapa de Gerenciamento de Riscos confeccionados pela Equipe de 
Planejamento, conforme as IN do ME, auxiliam na indicação da data desejada para a compra 
ou contratação. 
 Convém destacar que conforme o Capítulo III da IN 01/2019, o Plano Anual de 
Contratação deverá respeitar o seguinte cronograma: 
- até o dia 1° de abril do ano de elaboração do PAC, os setores requisitantes deverão incluir, no 
sistema PGC o que pretendem realizar ou prorrogar no exercício subsequente e encaminhar ao 
setor de licitações. 
- durante o período de 1º de janeiro a 15 de abril do ano de elaboração do PAC, o setor de 
licitações deverá analisar as demandas encaminhadas pelos setores requisitantes, consoante 
disposto no art. 6º, e, se de acordo, enviá-las para aprovação da autoridade máxima do órgão 
ou entidade ao qual integra ou a quem esta delegar. 
- até o dia 30 de abril do ano de sua elaboração, o PAC deverá ser aprovado pela autoridade 
máxima de que trata o caput e enviado ao Ministério da Economia por meio do Sistema PGC. 



- nos períodos de 1° a 30 de setembro e de 16 a 30 de novembro do ano de elaboração do PAC, 
poderá haver a inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens do PAC, visando à sua 
adequação à proposta orçamentária do órgão ou entidade ao qual se vincular a UASG. 
- na quinzena posterior à aprovação da Lei Orçamentária Anual, também poderá haver a 
inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens do PAC para adequação dos PAC ao 
orçamento devidamente aprovado para o exercício (BRASIL, 2019). 
 O cumprimento do cronograma estabelecido pela IN 01/2019 é fundamental para a 
consolidação do PAC e visa o ajuste do planejamento de compras com um planejamento 
orçamentário. 
 Nos procedimentos das NEGAPEB para a elaboração, gerenciamento e 
acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, a data desejada para a compra ou 
contratação do item seria indicada no Cronograma do Projeto e baseada no Plano do Projeto 
nos campos c. Data de início do Projeto e d. Data prevista para o término do Projeto. 
 
 
9 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
 
 Um aspecto que chama a atenção é que o EB possui normatização, estrutura, sistemática 
e sistema de gestão que possibilita a consolidação do Plano Anual de Contratações dos Órgãos 
com a antecedência de um ano. Porém esse aparato não se comunica com a estrutura 
disponibilizada pelo ME para a inclusão do PAC no PGC. A mentalidade de planejamento será 
desenvolvida com a integração dos sistemas do EB com os sistemas do ME. 
  Outro aspecto merecedor de destaque é que, após a publicação da IN 01/2019, com a 
implementação do PGC, o PAC adquiriu um modelo simplificado. As informações solicitadas 
para a inclusão de itens no PGC são básicas e possibilitam a correta caracterização do item. 
 De todos os aspectos estudados, o que apresentou maior dificuldade para que o EB 
consolide o PAC, com a antecedência de um ano, é o cadastramento dos itens no CATMAT. 
Na sistemática de cadastramento que vem sendo usada atualmente o cadastramento de cada 
item é realizado de forma individual e descentralizada, realizado conforme surge a demanda e 
sem aproveitamento de nenhum banco de dados já existente. Tal sistemática aparenta ser 
improdutiva, frágil e intempestiva, podendo causar perda na qualidade das contratações do EB. 
Uma integração entre os códigos do SIMATEX e do CATMAT e somando-se, ainda, os códigos 
OTAN, aparenta ser um grande ganho no cadastramento de itens para o PAC. 
 Percebeu-se, também, que as NEGAPEB e o PMBOK apresentam sistemática e 
estrutura bem mais complexa do que a exigida para a elaboração do PAC e para sua inclusão 
no PGC. Tais ferramentas mostram-se mais adequadas para planejamentos mais complexos 
como o de projetos. Para os processos normais, contínuos e/ou repetitivos das Unidades do EB, 
a implementação das NEGAPEB e do PMBOK poderão causar mais dificuldades do que trazer 
soluções. 
 As NEGAPEB indicam que na Administração Pública Federal, todos os processos de 
aquisição de bens ou de contratação de serviços são regulados por leis e que esses processos 
não foram objetivos das normas (BRASIL, 2013). 
 Todavia, é de responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto assegurar que 
todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, 
atendam aos imperativos legais da Administração Pública Federal. Deve-se, para isso, cercar-
se de agentes da administração especializados em aquisição e contratos, assim como fazer uso 
de assessorias jurídicas, quando julgar necessário (BRASIL, 2013). 
 
 
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 



 Retomando a pergunta inicial: Como o EB pode utilizar as NEGAPEB e o PMBOK para 
alcançar a eficácia na elaboração do plano anual das contratações que pretende realizar no 
exercício subsequente, tendo por base o Sistema de Planejamento e Gerenciamento das 
Contratações (PGC), imposto pelo ME? 
 A utilização da NEGAPEB e do PMBOK para a consolidação do PAC e a sua inclusão 
no PGC se daria por meio da elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, ou Plano do 
Projeto, tendo por base a Diretriz de Implantação e a Declaração de Escopo. Para projetos 
complexos essa sistemática é fundamental, mas deverá atentar para que as entregas do projeto 
se comuniquem com as informações necessárias para a utilização dos sistemas de compras do 
Governo Federal controlados pelo ME. Para os processos normais, contínuos e/ou repetitivos 
das Unidades do EB a sistemática constante na IN 01/2019 parece ser mais eficaz. 
 Pode-se afirmar que as NEGAPEB e o PMBOK serão eficazes para a condução dos 
estudos de projetos complexos. O PAC e o PGC são simples e adequados para os processos 
normais das Unidades do EB. A dificuldade para a implantação do PAC e do PGC para os 
órgãos do EB aparenta estar concentrada na falta de integração dos sistemas e bancos de dados 
do EB e do ME, especificamente quanto à catalogação dos itens. 
 Este estudo exige um maior aprofundamento na possibilidade de integração entre os 
códigos do SIMATEX com os do CATMAT e, ainda, com os códigos OTAN, ou na 
possibilidade de criação de estruturas de cadastramento (órgãos cadastradores de códigos 
CATMAT/CATSER) na estrutura do EB ou do Ministério da Defesa (MD). 
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