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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo sugerir melhorias no planejamento das compras públicas em prol 

das operações no Comando Militar da Amazônia (CMA). Para isto, o primeiro capítulo busca 

caracterizar a área de responsabilidade do CMA assim como o seu organograma. O segundo 

capítulo busca descrever como funciona o planejamento das compras e qual o fluxo de 

informações abordando ainda um pouco sobre a logística militar terrestre. No terceiro capítulo 

será feita uma análise de compras e esquematizada e sugerida uma sugestão de melhoria que 

envolve a utilização de sistema informatizado para o planejamento e a gerência das compras 

em prol das operações militares no Comando Militar da Amazônia.  
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PUBLIC PURCHASE PLANNING FOR MILITARY 

OPERATIONS IN THE MILITARY COMMAND OF 

THE AMAZON 
 

Abstract 

This work aims to suggest improvements in the planning of public purchases in favor of 

operations in the Military Command of the Amazon (CMA). For this, the first chapter intends 

to characterize the CMA's area of responsibility and its organization chart. The second chapter 

aims to describe how the planning of purchases works and what the flow of information is, still 

addressing a little about the military land logistics. In the third chapter, an analysis of purchases 

will be made, and a suggestion of improvement involving the use of a computerized system for 

planning and managing purchases for military operations in the Military Command of the 

Amazon will be outlined and suggested. 
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1 INTRODUÇÃO  

A compra é o “processo mais aconselhável e normal” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016) de 

obtenção de recursos materiais. Este processo é regulado por legislação específica, que impõe 

prazos, regras e limites que devem ser obedecidos.  

 A lei 8.666, de 21 de junho de 1993, estabeleceu “normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações” da Administração Pública. E determinou ainda que tais atividades devem ser 

“necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. 

Observa-se nesta lei de licitações, que existem prazos para a execução completa do processo de 

licitação. No entanto, o planejamento da obtenção deve ser feito de tal modo que tais prazos 

não se constituam empecilho e não gerem atraso na execução das operações. 

 Segundo o Estado-Maior do Exército (2017) o planejamento orçamentário e financeiro tem por 

finalidade realizar o levantamento das necessidades de recursos por meio de um conjunto de 

planos destinados a atender às necessidades logísticas. Tais planos são feitos por meio da 

solicitação dos escalões subordinados ao Comando Militar da Amazônia. 

 Nesta vasta região, a Amazônia, as necessidades logísticas se revestem de características 

peculiares e o emprego das Organizações Militares em operações evidencia ainda mais esse 

fator de multiplicação do poder de combate. 

Este estudo se justifica por procurar formas de se obter eficiência e economicidade na aplicação 

dos recursos destinados às operações militares coordenadas pelo Comando Militar da Amazônia. 

A boa aplicação dos recursos gera benefícios diretos e indiretos para a sociedade. Os diretos 

podem ser vistos nas ações do Exército Brasileiro realizando tratamentos de saúde, segurança, 

distribuição de alimentos e outros. Já os indiretos, estão relacionados à economia de recursos 

para serem empregados em outras áreas.  

Existem operações que são planejadas com antecedência, o que normalmente acontece com as 

operações que envolvem o preparo, possibilitando o planejamento pormenorizado das 

aquisições necessárias. Mas existem também operações que não foram planejadas com 

antecedência, normalmente operações que envolvem o emprego,  fazendo com que as 

aquisições ocorram durante a operação, como é o caso da Operação Combate à COVID-19. 

Nesse segundo caso, a operação se inicia com os materiais já disponíveis fisicamente nas 



 

 

 

 

 

 

 

Organizações Militares e a aquisição vai ocorrendo durante a operação. Assim, esta pesquisa 

busca descrever e propor caminhos para orientar estas compras públicas buscando servir à 

sociedade da melhor forma possível.  

Dessa forma, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como planejar e executar as 

compras públicas em prol das operações no Comando Militar da Amazônia buscando eficiência 

e economicidade na aplicação dos recursos? 

Foi delineado então como objetivo geral: Descrever uma metodologia e um sistema para a 

gestão eficaz das compras públicas em prol das operações militares no Comando Militar da 

Amazônia.  

E para alcançar este objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

1 – Descrever o Comando Militar da Amazônia e sua área de atuação. 

2 – Identificar as necessidades compras que envolvem as operações militares na Amazônia.  

3 – Analisar as compras públicas em prol das operações militares no Comando Militar da 

Amazônia e proposição de melhoria. 

Assim, esta pesquisa se classifica como aplicada, pois teve por objetivo a produção de um 

conhecimento que visa ter uma aplicação prática e que se direciona à solução de um problema 

real específico. No dizer de Gil (2002, p.17 apud Neves e Domingues, 2007, p.17), pode-se 

dizer ainda que o fato de buscar a execução do planejamento de compras de forma mais eficiente 

e eficaz torna a pesquisa prática, sendo então aplicada. 

A abordagem desta pesquisa foi qualitativa pois seu objeto é compreender e descrever o 

processo de compras para sugerir melhorias. 

Esta pesquisa foi exploratória pois busca estabelecer maior familiaridade com o problema das 

compras públicas e dessa forma poder descrevê-lo melhor, por meio de pesquisa bibliográfica 

e documental compondo um estudo de caso. 

Este trabalho buscou se embasar em pesquisa bibliográfica e documental para estabelecer as 

bases necessárias à uma análise das compras públicas no Comando Militar da Amazônia 

durante o enfrentamento da COVID-19.  

A pesquisa bibliográfica visa identificar na literatura o que vem sendo pesquisado sobre o 

assunto nos últimos anos (5 a 10 anos), com o intuito de responder à pergunta da pesquisa. 

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em legislação federal e manuais do Ministério da Defesa 

e do Exército Brasileiro. A pesquisa documental foi realizada nos documentos da operação 



 

 

 

 

 

 

 

relativos às compras realizadas. Esses documentos estarão sujeitos à publicação para auditoria 

e por isso não serão considerados de acesso restrito. Além disso, todas as aquisições estão 

disponíveis no Sistema Integrado da Administração Federal e, por meio deste, no site da 

Transparência do Governo Federal. 

 

 

 

2 COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA E SUA ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

A Amazônia é, inegavelmente, uma área de grande importância geopolítica. 

Tal fato pode ser demonstrado por sua problemática resultante de uma série de realidades, das 

quais podemos destacar a sua extensão territorial, o vazio demográfico, a extensa linha de 

fronteiras e as riquezas naturais, destacando-se como riqueza natural a cobertura de florestas. 

A essas realidades se somam fatores socioeconômicos envolvendo particularmente a 

problemática dos índios, dos garimpeiros, dos madeireiros e dos agricultores, além de manifesto 

interesse internacional. Por estes motivos, é uma região que desfruta de privilegiadas atenções 

ao longo do tempo e ao redor do mundo. 

A Amazônia Ocidental brasileira é formada pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e 

Roraima. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua área total é de 

cerca de 2,18 milhões de km2, dividida em 151 municípios e com uma população estimada em 

7,12 milhões de habitantes (2016). Isso significa uma baixa ocupação populacional nessa 

longínqua porção do território brasileiro, que apresenta densidade demográfica de cerca de 3,3 

hab/km2 enquanto que a média nacional é de 24,9 hab/km2. 

Possui ainda a maior bacia hidrográfica do planeta assentada na espinha dorsal do Rio 

Amazonas-Solimões, o segundo maior em extensão do mundo, e que tem como um de seus 

afluentes o Rio Negro, inportante rio da região. Essa bacia possui uma característica que é a 

possibilidade de navegação durante todo o ano, substituindo a falta de estradas pelo transporte 

fluvial, fato que condicionou a ocupação territorial e a logística ao longo dos anos. 

As origens das unidades militares na região remontam ao século XVII com a fundação do Forte 

Presépio em 1616, que deu origem à cidade de Belém e do Forte São João da Barra do Rio 

Negro em 1669, dando origem à cidade de Manaus. A partir dessas fundações se deram outras, 

que contribuíram para a consolidação do território, assim como sua ocupação e proteção. 



 

 

 

 

 

 

 

Em 1948, o Ministério da Guerra, pela Portaria Reservada nº 1.212, de 7 de setembro, criou o 

Comando de Elementos de Fronteira (CEF) em Manaus, com jurisdição sobre os Estados do 

Pará, Amazonas, e os então Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. 

Em 1956, por meio do decreto nº 40.179, de 27 de outubro, foi criado o Comando Militar da 

Amazônia (CMA) com sede em Belém/PA. 

Em 1º de setembro de 1992, o CMA foi desdobrado em Manaus/AM com jurisdição sobre os 

Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Esta configuração chegou a mudar, entre 

1995 e 2013, com o CMA abrangendo também os Estados do Pará, Amapá, Maranhão e parte 

do Tocantins. Mas foi reconfigurada em 2013, quando foi criado o Comando Militar do Norte 

(CMN), em Belém/PA, por meio da Portaria nº 142, de 13 de março, colocando sob a jurisdição 

do CMA apenas os Estados que  já estavam em 1992. Esta é então a configuração atual do CMA. 

Sob a autoridade do CMA, existem hoje os seguintes Grandes Comandos: a 12ª Região Militar 

(12ª RM) em Manaus/AM; a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) em Boa Vista/RR; 

a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl) em São Gabriel da Cachoeira/AM;  a 16ª 

Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl) em Tefé/AM; a 17ª Brigada de Infantaria de 

Selva (17ª Bda Inf Sl) em Porto Velho/RO; e o 2º Grupamento de Engenharia (2º Gpt E) em 

Manaus/AM. 

Cada um desses Grandes Comandos possui a sua subordinação conforme o organograma 

apresentado na página do CMA na rede mundial de computadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Pode-se dizer então que o CMA tem sob sua jurisdição uma extensa área do território nacional, 

que engloba quatro Estados, e muitas unidades militares, constituindo-se numa importante 

parcela do território nacional, particularmente em se tratando de Amazônia, suas características 

e seus problemas. 

 Deve-se destacar também a diversidade interna da Amazônia Ocidental, o que condiciona a 

logística em apoio às operações. Assim, as áreas de responsabilidade dos Grandes Comandos 

subordinados ao CMA foram divididas de forma a otimizar o emprego de suas tropas. 

A 1ª Bda Inf Sl, sediada em Boa Vista/RR, é responsável por uma área que abrange todo o 

Estado de Roraima e suas fronteiras com os países vizinhos. A sede da Bda tem ligação terrestre 

com a cidade de Manaus, facilitando a ligação e o fluxo logístico. A 1ª Bda Bda Inf Sl possui 

também ligação terrestre por estradas com as suas unidades subordinadas. 

A 2ª Bda Inf Sl, sediada em São Gabriel da Cachoeira/AM, responde pelo extremo oeste do 

Estado do Amazonas, à partir da cidade de Barcelos/AM. Esta Bda tem como principal eixo de 

fluxo logístico o Rio Negro, que garante a navegação entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira 

praticamente durante todo o ano, apenas com alguma restrição à grandes embarcações nas 

épocas de vazantes e em trechos encaichoeirados. A ligação entre a sede em São Gabriel da 

Cachoeira e os Pelotões Especiais de Fronteira é realizada somente por via fluvial e em alguns 

casos, quase que exclusivamente por via aérea. 

A 16ª Bda Inf Sl, sediada em Tefé/AM, também possui grande vocação fluvial, visto que tem 

suas unidades situadas em Tefé/AM e Tabatinga/AM, cidades que possuem como principal via 

de acesso e ligação com outras regiões o Rio Solimões. 

A 17ª Bda Inf Sl, situada em Porto Velho/RO, possui melhor rede de estradas no eixo entre 

Porto Velho/RO e Humaitá/AM e entre Porto Velho/RO e Cruzeiro do Sul/AC, localidades 

onde estão situadas as suas unidades subordinadas. Com isso, o transporte e o acesso pode ser 

facilitado por estas vias. 

A 12ª RM está situada em Manaus/AM, o que facilita o seu trabalho de cooperar com o CMA 

no planejamento e execução das atividades logísticas em toda a sua área de responsabilidade. 

No entanto, o grande desafio para a RM é distribuir os suprimentos para as unidades situadas 

fora de Manaus, que é o caso dos Grandes Comandos e dos hospitais militares. Para essa 

distribuição, conta com o 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup) e com o Centro de 



 

 

 

 

 

 

 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), o primeiro com predominância de 

emprego em viaturas sobre rodas e o segundo utilizando as vias fluviais. 

Finalizando esta lista, o 2º Grupamento de Engenharia (2º Gpt E) tem a missão de coordenar, 

na área do CMA, os assuntos relativos à gestão de obras de cooperação, de obras militares, de 

patrimônio imobiliário e de meio ambiente e para isso coordena os trabalhos das unidades de 

engenharia do CMA. Sua função de coordenar e controlar as obras de engenharia, dependendo 

do local da amazônia onde ocorre o apoio, pode se tornar um grande desafio logístico. 

Cabe realizar uma divisão: existem suprimentos que são adquiridos de forma centralizada pela 

12ª RM e são distribuídos por meio dos sistemas logísticos à todas as OM do CMA. Além 

desses suprimentos, há os que são comprados pelos Grandes Comandos e até pelas Unidades 

Militares. Esse segundo caso é o assunto deste trabalho. 

Essas compras são realizados por meio dos sistemas de compras do Governo Federal e os 

fornecedores podem ser locais ou de outras cidades. O fato importante é que influencia muito 

nos planejamentos é a entrega dos itens comprados. Esta entrega deve vencer as barreiras de 

distância e tempo que existem entre a cidade de Manaus/AM e as localidades onde se encontram 

as OM. 

 

 

3 NECESSIDADES DE COMPRAS NAS OPERAÇÕES 

 

As necessidades de compras envolvendo as operações militares na Amazônia revestem-se de 

características peculiares devido à Região. 

Em linhas gerais, as operações são concebidas no Ministério da Defesa (MD) ou no Comando 

de Operações Terrestres (COTer). Ao ser concebida no MD, é emitida uma Diretriz Ministerial 

de Emprego das Forças Armadas. Caso seja concebida no COTER, é emitida uma Diretriz de 

Emprego. Ao ser planejada uma operação, são definidas as fontes de recursos e os objetivos da 

operação. 

De posse da missão, o CMA define a missão de cada um dos Grandes Comandos subordinados 

e ordena que façam os seus planejamentos e enviem suas necessidades de recursos para o CMA.  

Essa determinação de necessidades faz parte do ciclo logístico, que segundo a doutrina, “é o 

processo permanente, contínuo e ordenado em fases inter-relacionadas que organiza a 



 

 

 

 

 

 

 

sistemática do apoio. Em consonância com as especificidades de cada função logística, 

compreende três fases: determinação das necessidades, obtenção e distribuição” (ESTADO 

MAIOR DO EXÉRCITO, 2018) 

No CMA estas necessidades são verificadas pela Célula Financeira do Centro de Operações, 

também denominada de D10, e são enviadas ao órgão responsável pela operação para que este 

faça a descentralização dos recursos diretamente aos órgãos executores. 

Esses órgãos executores são as Unidades Gestoras (UG) que possuem autonomia administrativa 

para realizar compras governamentais por meio de processos de aquisição de  materiais e  

serviços. 

As necessidades de recursos são centralizadas em planos de trabalho, que nada mais são do que 

planilhas que abarcam as necessidades apresentadas. Nessas planilhas são colocados os dados 

da UG, os dados dos recursos necessários e sua justificativa. 

Para cada operação é feito um Plano de Trabalho Operacional e Logístico que abarca as 

necessidades para o cumprimrnto da missão. Esse plano é enviado ao CMA que o centraliza 

fazendo as adequações necessárias e envia ao COTER ou MD. 

Tabela: Extrato de Plano de trabalho 

 

Fonte: o autor 

O COTER ou o MD, dependendo da operação, faz a descentralização dos recursos financeiros 

diretamente às OM. Estas, por sua vez, executam o processo licitatório para que seja adquirido 

o bem necessário ao cumprimento da missão. 

 

3 ANÁLISE DAS COMPRAS NAS OPERAÇÕES DO CMA PROPOSIÇÃO DE 

MELHORIA 

Com o objetivo de esquematizar uma proposta de metodologia e um sistema para a gestão eficaz 

das compras públicas em prol das operações militares no Comando Militar da Amazônia, será 

abordado resumidamente o que ocorre atualmente com as operações não planejadas. 



 

 

 

 

 

 

 

Como foi visto no capítulo 2, o recurso solicitado pelas OM do CMA é descentralizado 

diretamente aos órgãos executores, que são os grandes comandos e suas unidades subordinadas. 

Nessa fase, ocorrem os procedimentos licitatórios que possuem os prazos definidos na lei 8.666 

e também dificuldades peculiares relativas à transporte devido às características da Amazônia. 

Alguns tipos de suprimento solicitados para apoio às operações são de aquisição frequente para 

as unidades militares. Isso acontece com os artigos de alimentação, manutenção de viaturas, 

manutenção de embarcações, óleos, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, telefonia e 

outros. Para estes casos, ao ser descentralizado o recurso, é possível empenhá-lo imediatamente 

e aguardar a liquidação (entrega do material ou serviço), que, em condições normais, deve 

acontecer em até 30 dias. 

Para os tipos de suprimento não enquadrados no caso do parágrafo anterior, ou seja, que não 

são objeto de aquisições constantes ao longo do ano, esses prazos são dilatados conforme o 

caso. 

A seguir, será feito um breve estudo com dados extraídos no Portal de Transparência do 

Governo Federal sobre os gastos feitos para o enfrentamento à COVID-19 por algumas 

unidades subordinadas ao Comando Militar da Amazônia. 

A Ação Orçamentária utilizada foi a 21C0, no período de março de 2020 à dezembro de 2020. 

Foram pesquisados as Unidades Gestoras: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva 

(Cmdo 1ª Bda Inf Sl); Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (Cmdo 2ª Bda Inf Sl); 

Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (Cmdo 16ª Bda Inf Sl) e Cmdo da 17ª Brigada 

de Infantaria de Selva (Cmdo 17ª Bda Inf Sl). 

Assim os  gráficos abaixo representam os empenhos realizados com os recursos recebidos e as 

liquidações, ou seja, a entrega feita pelo fornecedor e o recebimento por parte da UG.   

                       Gráfico 1: valores empenhados e liquidados pelo Cmdo da 1ª Bda Inf Sl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

         (Fonte: Portal da  Transparência, compilação do autor) 

O gráfico 1, acima, mostra que o Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva empenhou 

quase a totalidade dos recursos em outubro de 2020 e até dezembro ainda havia R$ 2.597.389,54 

não liquidados num total de quase R$ 7.791.108,79 empenhado. 

É importante ressaltar que a 1ͣ Bda Inf Sl era a responsável por apoiar as aquisições da Força 

Tarefa Logística Humanitária conhecida como Operação Acolhida. Essa situação pode explicar 

o grande volume de aquisições em relação às outras brigadas. 

 

     Gráfico 2: valores empenhados e liquidados pelo Cmdo da 2ª Bda Inf Sl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Fonte: Portal da  Transparência, compilação do autor) 

 Como se pode observar no Gráfico 2, acima, a 2ª Bda Inf Sl empenhou a totalidade dos recursos 

recebidos até o mês de junho. No entanto, ao fim do ano, tinha liquidado apenas cerca de 50% do que 

havia empenhado. 

Na prática, isso significa que quase metade dos itens solicitados pelo Cmdo da Bda para o 

combate ao COVID-19 ainda não foram entregues pelos fornecedores. Com o agravamento de 

que todo o recurso foi empenhado até o mês de junho. 

 Em situação semelhante, a 16ª Bda Inf Sl empenhou quase todo o recurso recebido até o mês de junho. 

Sendo que, da mesma forma, recebeu em 2020 apenas pouco mais de um terço do que foi empenhado. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 3: valores empenhados e liquidados pelo Cmdo da 16ª Bda Inf Sl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Fonte: Portal da  Transparência, compilação do autor) 

   Gráfico 4: valores empenhados e liquidados pelo Cmdo da 17ª Bda Inf Sl. 

 

                 (Fonte: Portal da  Transparência, compilação do autor)  

 Como se pode observar no gráfico 4, a 17ª Bda Inf Sl empenhou a maioria dos recursos até o mês 

de agosto. Mas no final do ano a liquidação não chegou nem a 50% do que foi empenhado. 



 

 

 

 

 

 

 

Uma possível explicação para essa demora no atendimento por parte dos fornecedores é a 

dificuldade logística, que já é uma característica da Amazônia  e que pode ter sido agravda 

pelos efeitos da COVID-19 na economia mundial.  

 Este fato demonstra que, mesmo tendo os recursos financeiros disponíveis, a entrega dos bens 

e serviços adquiridos sofre atrasos que podem comprometer o cumprimento da missão. 

Nesse ponto entra a proposta deste trabalho. 

Uma primeira proposição é que as unidades militares devem ser mantidas com suas capacidades 

plenas. Assim, as viaturas, embarcações, armamento, munição e demais equipamentos devem 

ser gerenciados de forma que a unidade esteja sempre em condições de combate. 

Ao surgir de uma missão que não estava planejada, cada unidade deve ajustar os seus 

planejamentos e partir para a missão de posse dos seus meios já disponíveis. Neste ajuste de 

planejamento devem ser considerados os gastos previstos no sentido de repor o nível de 

prontidão dos meios materiais e adquirir meios específicos que não tinham sido considerados 

em planejamentos anteriores. 

É de comum saber entre os que lidam com logística que a informatização dos processos gera 

rapidez e confiabilidade na gestão de suprimentos dos mais variados tipos. Assim, propôe-se 

que seja criado um sistema de gestão em que cada unidade militar insira as suas necessidades 

em função de um nível de prontidão ou para que seja cumprida determinada missão. 

O sistema sugerido deve poder ser consultado e gerenciado pelos gestores logísticos no nível 

das unidades militares, das grandes unidades, do comando militar de área e no nível do COTER. 

No nível da brigada e do comando militar de área deve haver a capacidade de priorizar o que 

deve ser atendido da cada vez. 

O órgão descentralizador deve ter a capacidade de gerar um relatório com as necessidades das 

organizações militares e, de posse deste, realizar os seus planejamentos. 

Ao avaliar tais necessidades o COTER poderá então definir a necessidade de recursos 

financeiros e prover a quantidade necessária à missão que deve ser cumprida. 

A descentralização dos recursos deve gerar um retorno ao sistema de modo que as necessidades 

sejam retiradas de futuros relatórios. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre os assuntos estudados pode-se dizer então que o Comando Militar da Amazônia tem sob 

sua responsabilidade uma área muito significativa do território nacional, com grande extensão 

de fronteiras e com diversos problemas que tornam muito importante a presença e ação do 

Exército Brasileiro nesta região. 

A dificuldade logística da região reflete-se nos desafios encontrados pelo Exército Brasileiro 

para prover as suas unidades dos meios necessários ao cumprimento de sua missão. 

Dentre essas dificuldades, está a de realizar aquisições nos mercados locais. O principal fator 

que demonstra essas dificuldades é o tempo que os fornecedores levam para entregar os serviços 

e materiais adquiridos. 

Para minorar este problema, deve-se aumentar o nível de aprovisionamento prévio das unidades 

militares de modo que possam realizar as missões sem depender de materiais adquiridos 

imediatamente. Dessa maneira, as aquisições deverão buscar  sempre repor o que for 

“desgastado” durante a operação. 

Por fim, sugere-se a utilização de um sistema gerencial tipo banco de dados que seja capaz de 

receber e gerar as informações necessárias à boa gestão financeira em apoio às operações 

militares no Comando Militar da Amazônia. 
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