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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar a gestão da logística de suprimentos, na Organização 

Militar do Exército Brasileiro, 21º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), a fim de propor 

melhorias no sistema, após reavaliação dos protocolos. Para tanto, a metodologia 

compreendeu uma pesquisa descritiva, documental e de campo, através da qual verificou-se 

que o sistema logístico é bastante eficaz no que se refere ao controle e a organização dos 

processos, podendo ser referência em capacidade de rastreamento. O tempo de resposta para 

satisfazer a uma demanda, fica prejudicado devido ao excesso de procedimentos, situação que 

pode ser otimizada mediante a simplificação de processos sem, contudo, perder a excelência. 
 

Palavras-Chave: logística de suprimentos; compras no setor público; aperfeiçoamento dos 

servidores. 
 
1 - Introdução  

A gestão da logística é utilizada para que a administração possa controlar de forma 

mais assertiva os custos de produção, pois, consegue monitorar a saída e entrada de material 

evitando desperdícios de recursos. 
De acordo Martins e Alt (2006, p.9 e 10), a logística está ligada à administração 

devido ao seu potencial estratégico, pois, trata-se de um sistema de gestão composto por um 

grande e complexo conjunto de práticas administrativas e ações de cunho operacional, estando 

estas inter-relacionadas com o propósito de promover a otimização do uso de recursos, bem 

como a redução de tempo para execução das funções inerentes às atividades logísticas, 

sempre com o intuito de tornar o processo produtivo de bens e/ ou serviços cada vez mais 

eficiente. 
A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 

nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 

consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para 

as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo 

de produtos (BALLOU, 1993, p.17). 

 
Dessa forma, o presente artigo retrata algumas peculiaridades referentes aos processos 

de compra, armazenamento e distribuição, de alimentos, água potável, fardamento e materiais 

bélicos, tudo desenvolvido pela equipe tática de combate terrestre, ora denominada 21º Grupo 

de Artilharia de Campanha (GAC), destacamento militar do Exército Brasileiro, com base na 
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cidade de Niterói, cujas principais funções são: a destruição ou a neutralização das forças 

inimigas, a fim de prover os recursos necessários para que a tropa avance rumo a conquista de 

territórios, ocupação e defesa de pontos estratégicos, enfim, proporcionar condições para o 

cumprimento de qualquer missão para a qual venha a ser designada. 
A finalidade deste artigo é servir de referência para futuras consultas, de forma a 

analisar qual o tipo de influência que as ações preconizadas pelo 21º GAC podem exercer 

sobre os demais setores da cadeia logística. 
Serão demonstradas as práticas e os procedimentos adotados pelo 21º GAC para 

organizar e controlar todo o processo de compras e distribuição de suprimentos.  
Destarte é possível evidenciar as ações contidas no protocolo de trabalho para 

atividades logísticas. 
A compra de suprimentos, quando realizada por entes públicos, deverá cumprir as 

exigências contidas na Lei 8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal no que tange a aquisição de bens e/ ou serviços. Tal determinação 

consiste num instrumento social de controle de gastos do erário, portanto, dentre os diversos 

procedimentos que norteiam a administração pública, a licitação é um dos que mais carecem 

de atenção, devido as suas exigências. Uma boa gestão logística deverá levar em consideração 

todas as etapas que envolvem as atividades da cadeia de suprimentos. 
No caso do 21º GAC esse ciclo é formado pelo planejamento, solicitação, análise, 

empenho, autorização, armazenamento, movimentação, conferência, transporte e distribuição. 

O rigoroso cumprimento das citadas etapas é indispensável para que haja total controle e 

inquestionável prestação de contas, pois o recurso financeiro utilizado é proveniente de verba 

pública. 
A cadeia logística do 21º GAC é dotada dos seguintes mecanismos de controle e 

regulamentação: 
 Boletim Interno: sua publicação é diária, informa se os materiais solicitados já se 

encontram disponíveis para que os solicitantes providenciem a retirada dos mesmos; 

 DIEx: documento Interno do Exército, é o comprovante de requerimento de material, é 

emitido sempre que algum departamento solicita algum material, preenchido em três 

vias, a primeira fica com o solicitante, a segunda com Setor de Compras e a terceira 

com a Tesouraria. Este documento traz as informações relacionadas como: data e 

número do pedido; nome, matrícula e departamento do solicitante; quantidade e tipo 

de material; 

 Normas Gerais: é o conjunto de protocolos que devem ser seguidos por todos os 

departamentos do 21º GAC, a fim de padronizar a execução dos seus respectivos 

procedimentos administrativos, o presente trabalho se atém apenas as diretrizes 

relacionadas à logística. Não há periodicidade pré-determinada para possíveis 

alterações; 

 Manual C100-10: instruções sobre trâmites e procedimentos, tendo por base a Lei 

8.666/93 e Lei 10.520/02. Alterações somente são realizadas se houver mudança na 

legislação citada. 
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2 - Revisão Bibliográfica 
 Hoje, o gerenciamento logístico é uma ferramenta indispensável aos administradores, 

porque possibilita a esses profissionais traçarem estratégias para direcionar com eficiência a 

utilização dos recursos organizacionais.  
 Segundo o Dr. Felippes (2009, p.36), o sistema de logística teve origem na área 

militar, devido à constante necessidade de transportar e armazenar com segurança e agilidade 

todos os recursos indispensáveis à manutenção da tropa, quando em combate ou no 

desempenho de alguma missão. 
Para que haja sintonia entre todos os departamentos envolvidos no sistema de logística 

é necessário desmembrar as atividades que o compõe, assim cada etapa receberá a devida 

atenção.  
A gestão da cadeia de suprimentos por exemplo, compreende o gerenciamento em 

toda a sua amplitude; a burocracia, que se traduz no registro dos trâmites a serem realizados 

ao longo do processo, podendo ser utilizada para exercer o controle sobre as etapas e se 

necessário neutralizar eventuais inconsistências; a administração de compras, responsável 

pelos procedimentos administrativos, cuida da documentação que envolve as atividades de 

pesquisa de preços, negociação de valores e prazos, bem como formas de pagamento; 

aperfeiçoamento técnico, é a capacitação de funcionários a fim de torná-los aptos a operar 

todo o sistema. 
Conduzindo o processo de forma controlada, é possível direcionar eficientemente à 

locação dos recursos, mitigando, assim, a possibilidade de perdas e de inconsistências. 
 

2.1 - Gestão da Cadeia de Suprimentos 
Através da eficiência e eficácia da cadeia de fornecimento ou suprimento, podem-se 

diminuir as falhas na negociação e relacionamento com os fornecedores e clientes e obter 

serviços e produtos com a alocação, a quantidade e o preço certo. 
Conforme Tridapalli, Fernandes e Machado (2011, p.413) “a gestão da cadeia de 

suprimentos no setor público tem como principais objetivos: criar estratégias de compras, 

classificar materiais e serviços, adequar as estratégias por grupo, focar em itens mais 

representativos e críticos para o processo”.  
De acordo com Melo e Alcântara (2011, p.813): 

A gestão da cadeia de suprimentos para o GSCF (Global Supply Chain 

Forum) significa a integração dos processos-chave de negócio do ponto de 

consumo até o ponto de origem, processos estes que proveem produtos, 

serviços e informações que agregam valor para os consumidores e outros 

stakeholders. 

 
A gestão da cadeia de suprimento dentro de uma unidade militar é de vital 

importância, pois é necessária a garantia da máxima satisfação para as seções da respectiva 

organização militar no recebimento dos materiais que foram solicitados.  
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Adequar a modalidade de compra de acordo com a classificação dos itens, centralizar 

ou descentralizar seguindo a classe de cada item nas compras, armazenamento, controle de 

entregas, gestão dos contratos, padronizar serviços importantes, implementar funcionalidades 

essenciais da gestão da cadeia de suprimento, enfim, padronizar e manter um cadastro de 

materiais e serviços unificado garante redução de custos na cadeia de suprimentos e eficácia 

na automação do processo (TRIDAPALLI, FERNANDES e MACHADO, 2011, p.420). 
 A gestão da demanda é um método de trabalho importante para a eficácia do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, a atenção dada as etapas deste processo podem 

produzir eficiência nas operações da unidade militar. 
 
2.2 - Burocracia no Serviço Público 
 Uma grande barreira no sistema administrativo do 21º GAC, ainda é o excesso de 

burocracia, pois o sistema de logística adotado pela organização exige longo trâmite para 

aquisição do material a ser licitado, por este motivo, os responsáveis pela logística precisam 

buscar conhecimento através de material técnico, conhecer os procedimentos internos 

relacionados ao seu setor de trabalho a fim de propor, com conhecimento de causa, mudanças 

para a melhoria do processo. Mesmo desta forma, com todo papelório, é possível tornar mais 

ágeis os processos de aquisição e distribuição dos materiais. 
 Conforme Campos (1978, p.24 e 25) a burocracia a princípio era utilizada como forma 

de dominação, baseando-se no saber técnico, transformando-se em uma ferramenta de 

eficiência administrativa. É sabido que existem muitas barreiras na administração pública, e o 

exagerado uso da burocracia é uma delas, uma vez que procedimentos e documentos em 

demasia comprometem a eficiência na prestação de serviços, tornando a máquina pública 

lenta e onerosa. 
 No setor público, a exigência de burocracia se faz necessária para que as atividades 

por ele desempenhadas possam ser devidamente registradas, facilitando assim a recuperação 

de informações através do acesso de um banco de dados unificado. A burocracia adotada pelo 

setor público alimenta os sistemas integrados de dados, favorecendo assim aos órgãos 

públicos quando houver necessidade de buscarem informações para o desempenharem suas 

respectivas funções. 
 O controle dessas informações proporciona lisura às ações desenvolvidas pelo Estado, 

especificamente, neste trabalho a logística é o objeto de estudo. A utilização eficaz dos 

recursos disponibilizados para 21º GAC é garantida devido ao rigoroso controle do processo 

de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais. 
 Segundo Bonezi e Pedraça (2008), há por parte dos novos administradores públicos a 

intenção de estabelecer uma inovadora renovação na administração dos órgãos que estão sob 

o seu comando. Através da implantação de técnicas de gestão, há muito, utilizadas pela 

iniciativa privada, estes gestores pretendem ajudar a promover de forma eficiente o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado. 
O poder público vem se adaptando a uma nova realidade, a busca por novas 

tecnologias, a capacitação técnica de servidores e a revisão de procedimentos administrativos 
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e operacionais são algumas das melhorias que visam atender com eficiência a progressiva 

demanda da sociedade. Para ser eficiente, a prestação de serviços públicos depende de um 

conjunto de ações, entre elas: implantação de um sistema integrado de dados, a fim de 

democratizar o acesso às informações; capacitação de serventuários para dinamizar os 

processos internos, melhorando o atendimento ao público interno e externo, além de otimizar 

a utilização dos equipamentos. 
Para Assini (2012, p.32 e 33), as atividades de logística desenvolvidas pela 

administração pública, devem trabalhar em conjunto com a gestão das rotineiras atividades de 

distribuição, armazenamento, controle e prestação de serviços. Para os entes governamentais, 

os investimentos em tecnologia e capacitação profissional são necessários por conta da 

complexidade para elaboração de um planejamento em infraestrutura, principalmente, a de 

transporte. 
 

2.3- Administração de Compras no Setor Público  
De acordo com Bowersox (2014), houve uma mudança significativa nos últimos 

tempos no setor de compras, transformando-se em uma atividade estratégica, o que antes era 

visto como uma mera atividade operacional. Pois é através dessa atividade que há a aquisição 

de produtos e serviços de uma forma eficiente e segura para dar apoio aos outros setores de 

uma organização.  
Segundo Rosa (2010), comprar é obter um direito ou bem através do pagamento de um 

preço definido. O setor de compras está incumbido de escolher os fornecedores, negociar 

preços e condições de pagamento, estipular prazos de entrega, bem como definir cláusulas de 

contratos; enfim, cabe a ele todos os atos inerentes à aquisição e entrega dos produtos e/ ou 

serviços negociados. 
Na administração pública, o ato de compra deve ser feito através de licitação, exceto 

em alguns casos previstos na lei como determina o inciso XXI do art. 37 da Constituição 

Federal. 
A Lei nº 8.666, de21 de julho de 1993 em seu art. 3o estabelece que a licitação: 

Art. 3º. Licitação: Destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (BRASIL, 1993) 

 
 De acordo com a legislação em vigor, a licitação deverá seguir as exigências contidas 

na Lei 8.666/1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal do Brasil 

ou na Lei 10.520/2002 regulamentada pelo Decreto 5.450/2005. Embora as duas refiram-se 

aos procedimentos licitatórios, é importante esclarecer que ambas são modalidades bem 

diferentes de aquisição de bens e serviços. 
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 A Lei 8.666 estabelece critérios e formalidades para nortear a relação comercial entre 

o setor público e a iniciativa privada no que se refere a negociação de bens e serviços, 

enquanto o citado Decreto regulamenta àquela que é popularmente conhecida como Lei do 

pregão eletrônico, trata exclusivamente a obtenção de bens e serviços no âmbito da União, 

onde os fornecedores através de disputa eletrônica oferecem ao solicitante o menor preço de 

venda do material licitado. 

 A Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 prevê em seu Art. 22 algumas modalidades de 

licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

 

2.4 - Aperfeiçoamento Técnico Profissional dos Servidores Públicos 
 Os órgãos públicos entenderam a necessidade de terem acesso rápido às informações 

completas, atualizadas e fidedignas, por este motivo vem aderindo à tendência mundial de 

sistematização de informações. Essa ferramenta, há muito utilizada na administração das 

empresas privadas, proporciona otimização de recursos além de tomada de decisões mais 

assertivas, especialmente no que se refere à busca por qualidade na aquisição de bens e/ ou na 

contratação de serviços, impactando positivamente na eficiência dos serviços prestados pela 

entidade pública. 
 O Exército Brasileiro prioriza a formação e aprimoramento técnico profissional dos 

seus militares através das Escolas de Oficiais e Praças. Além disso, são oferecidos cursos por 

meio de convênios com instituições civis e Forças Armadas de outros países, fato este que 

incentiva os militares na busca por conhecimento.  
Segundo Appugliese (2010, p.1), “a capacitação do servidor público tem adquirido 

atualmente grande importância, em uma realidade cada vez mais automatizada e requer das 

pessoas novas abordagens profissionais, exigindo-se novas competências”. Isso quer dizer que 

a tecnologia vem crescendo a cada dia mais e requer que os funcionários públicos 

acompanhem esse avanço. Dessa forma, o 21º GAC vem aprimorando os seus militares 

através de treinamentos que busquem a excelência na realização de todo o processo de 

compra e distribuição de materiais. 
Appugliese (2010, p.11) diz que: 

A aprendizagem é intrínseca ao ser humano dotado de inteligência e 

capacidade para adquiri-la durante a sua existência e que os servidores 

públicos ao longo de anos, em suas profissões, vêm adquirindo 

aprendizagens e novas responsabilidades.  

 
Robbins (2005) considera que se as organizações recompensassem as pessoas pelo seu 

desempenho, a expectativa de sucesso seria bem maior. Hoje muitas organizações utilizam 

metas para os funcionários e estimulam o alcance delas através de prêmios em dinheiro, 

bolsas de cursos e estudo, viagens com tudo pago, entre outros. Assim, os funcionários que se 

destacam através dos seus desempenhos são agraciados com tais meritórias. As organizações 

públicas devem buscar cada vez mais efetividade nas prestações de serviços públicos e para 
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isso vêm desenvolvendo aspectos importantes, principalmente no que se refere à qualidade do 

serviço prestado à sociedade. 

 

3 - Metodologia  
 O trabalho foi concebido com base na realização de estudos sobre gestão de logística e 

análise das informações coletadas através de pesquisa bibliográfica e de campo. 
 Conforme Gil (2008, p.50), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, construída principalmente de livros e artigos científicos”. 
Ainda segundo Gil (2002, p.176), a pesquisa de campo é um modelo de investigação, 

que consiste em coletar dados e observar as atividades de um determinado grupo, a fim de se 

chegar a uma conclusão, por meio da análise e da interpretação das informações coletadas. 
Para compor a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com os responsáveis 

por cada um dos setores que compõem o 21º GAC, a saber: Comando, 1ª Bateria de Obuses 

(BO), 4ª Seção, Almoxarifado, Setor de Aquisições, Licitações e Contratos e a Tesouraria 

(SALC).  
 A coleta de dados também ocorreu mediante a análise de documentos de controle da 

organização, a saber: Boletim Interno, edição diária que informa se o material requerido 

encontra-se disponível para que o solicitante providencie a sua retirada; DIEx, documento 

formal de requerimento de materiais; Normas gerais de ações, que estabelecem procedimentos 

não havendo prazo pré determinado para sua alteração; e do Manual C100-10, que trata da 

logística militar terrestre tendo como base a Lei de licitações, sofrendo alterações apenas se a 

Lei 8.666/1993 sofrer alguma modificação. 
 
4 - Resultados e Discussões  

Para a pesquisa de campo, utilizou-se como ponto de partida a 1ª BO, que, entre outras 

responsabilidades, tem a incumbência de organizar o acampamento de formação de cabos do 

21º GAC. 
 A 1ª BO é um grupamento de sistemas de armas de artilharia, colocados sob o mesmo 

Comando e ocupando, normalmente, posições de tiro próximas. O termo também se aplica a 

um conjunto de militares reunidos sob o Comando de um capitão. Ela é a responsável pela 

condução do Curso de Formação de Cabos (CFC), que é um curso realizado por instituições 

militares com a finalidade de promover soldados à graduação de Cabo, habilitando-os ao 

exercício das funções inerentes à nova graduação. 

 Para que o CFC seja realizado com sucesso, é necessário que a 1ª BO do 21º GAC 

cumpra as etapas contidas no Boletim Interno e no Manual C100-10. O sistema de gestão de 

logística adotado pelo 21º GAC é complexo e bem estruturado, permitindo que o Comando 

tenha maior controle sobre as atividades desempenhadas em cada etapa do sistema de 

logística. O rigoroso controle das etapas é realizado ao longo processo, isso favorece a 

neutralização de possíveis inconsistências, por conta da facilidade de rastreamento. 

 O sistema de logística do 21º GAC, tal como, está concebido atualmente, requer o 

cumprimento de muitos procedimentos, o que exige longo tempo de resposta. Após análise 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artilharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soldados
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das informações coletadas acredita-se que seja possível, através da observação das demandas 

recorrentes, fazer um planejamento de médio à longo prazo, a fim de se otimizar o tempo 

gasto para aquisição de materiais, levando-se em consideração aqueles que normalmente 

representam o padrão de consumo do departamento solicitante. 

 
4.1 - Organização Administrativa do 21º GAC 
  O 21º GAC é dividido administrativamente da seguinte forma: 

 Comando: corpo formado pelas seções de Comando e por Oficiais, suas principais 

responsabilidades são: autorização de realização de CFC, dar anuência para que a 

Tesouraria proceda a ordem de pagamento aos fornecedores que cumprirem os 

trâmites internos; 

 1ª BO: comandada por um capitão e composta por um quantitativo médio de 60 

militares, esse departamento é responsável por selecionar os soldados aptos a 

ingressarem no curso de CFC; 

 Tesouraria: departamento responsável pelo direcionamento das verbas, cabendo a ele a 

prestação de contas contendo a descrição de entrada e os comprovantes de saída de 

recursos financeiros. 
 

4.2 - A Preparação do Pedido 
 Tudo tem início quando o Comandante da respectiva BO recebe do Comando do 21º 

GAC a responsabilidade de preparar, organizar e conduzir o exercício no terreno, bem como 

providenciar que as instalações a serem utilizadas por ocasião da realização do acampamento 

do CFC estejam nas melhores condições de uso. 

O encarregado de material, função exercida por um Subtenente, realiza toda a pesquisa 

e processamento dos materiais. De acordo com os termos contidos no art.13 das Instruções 

Gerais (IG) 12-02 (Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995), solicita providências 

junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material de consumo, 

conforme pedido de requisição especificado. 

 É parte imprescindível a preparação do pedido e dele faz parte todas as atividades 

relacionadas com o recolhimento de informações acerca dos produtos e serviços que serão 

utilizados. Várias ferramentas existem para ajudar na formulação do pedido, entre elas o 

código de barras, que fornece a descrição dos produtos; o site dos fornecedores que traz 

informação detalhadas sobre seus produtos. 

 

4.3 - Fase Interna do Processo de Compras 
 Depois que o encarregado de material da 1ª BO elaborar um documento requisitório 

que deverá estar devidamente preenchido com as especificações técnicas do material, será 

realizada uma pesquisa de mercado com no mínimo três orçamentos; o menor preço 

encontrado servirá de referência para que o Chefe da 4ª Seção (Fiscal), possa determinar quais 

providências serão adotadas para que o setor de compras providencie os trâmites para abertura 

de licitação. 
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 A solicitação é encaminhada para o SALC, que é a parte encarregada de executar as 

atividades de aquisição, confecção de processos licitatórios, execução de contratos de despesa 

e emissão de notas de Empenho para devidas contabilizações pelo Setor Financeiro. 
 Após receber a documentação, o SALC dará início à elaboração da minuta do edital da 

licitação, constando a data, local e horário do evento, termo de contrato, todos os direitos e 

deveres das partes envolvidas, prazo e local de entrega dos materiais, punições 

administrativas a que estarão sujeitas as licitantes, o termo de referência com a relação dos 

materiais a serem licitados e os preços máximos que a administração pública estará disposta a 

pagar por eles. 
 Depois é montado um processo com todos os documentos produzidos até esta fase 

mais o documento que publicou a nomeação do pregoeiro e sua equipe. O referido processo 

será protocolado, autuado e numerado e, em seguida, encaminhado à Advocacia Geral da 

União (AGU) para análise jurídica do mesmo. Este, por sua vez, receberá um Número Único 

de Processo (NUP), o qual possibilitará o seu acompanhamento durante toda a fase de 

execução. Dado o parecer jurídico da AGU, o processo retorna para o setor de compras.  
 Todo esse trâmite possui a finalidade de garantir segurança e eficiência nos 

procedimentos licitatórios. 
 O militar encarregado pela aquisição, de posse de senha e Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), após a execução de todas as etapas de preparação, faz a inserção do edital no Sistema 

de Divulgação Eletrônica de Compras (SIDEC), que é o site de compras do governo com o 

objetivo de divulgar, aos interessados em participar da licitação, a data, o local, o horário, a 

quantidade, o tipo de material que será licitado, bem como as condições de participação. É 

necessário ter cadastro no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) para fazer o 

download do edital. 
 

4.4 - Fase Externa do Processo de Compras 
 Será solicitado à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) a publicação, em jornal de 

grande circulação, dos termos da licitação, dando início a fase externa do processo licitatório, 

convocando-se os interessados em participar do certame. O período de acesso ao sistema, seja 

para consulta ou inclusão de propostas constará no próprio edital. Finalizado o período de 

inscrição ganhará a disputa aquele fornecedor que apresentar o menor preço para o material 

solicitado. 
  

4.5 - Realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico 
 Antes da abertura, o responsável pela SALC vincula no sistema os responsáveis pela 

operação do pregão, definindo quem será o pregoeiro e quem fará parte da sua equipe de 

apoio. 
 Prontamente o item é aberto para lances entre os fornecedores até surgir um vencedor, 

as propostas que estiverem acima das indicadas no termo de referência do edital serão 

analisadas pelo pregoeiro, que poderá classificá-la ou não.  
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Posteriormente, toda a documentação do fornecedor será analisada, se ele estiver em 

conformidade com as exigências, será declarado vencedor. 
Declarado o vencedor, a sessão pública é imediatamente encerrada pelo pregoeiro. 
O pregoeiro adjudicará a licitação em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) para torna-

la válida, uma vez adjudicada, a mesma deverá ser homologada pelo Ordenador de Despesas.  
 

4.6 - Preparação do Acampamento do Curso de Formação de Cabos 
Enquanto aguarda o final de todo o processo referente aos materiais pedidos, a 1ª BO 

continua com sua organização para o exercício no terreno, pois é de vital importância que 

sejam adiantados todos os procedimentos que não dependam dos materiais solicitados.   
A logística visa, essencialmente, ao atendimento das necessidades. Quando 

se evidencia uma impossibilidade desse atendimento no prazo solicitado, 

torna-se necessária uma reformulação dos planos. Daí decorre que a 

determinação das necessidades deverá ser considerada desde as fases iniciais 

de planejamento e constantemente revista, corrigida e reavaliada, para 

caracterizar a exequibilidade das ações ou operações a empreender, 

compatibilizando a estratégia e a tática à capacidade logística disponível e 

aos recursos mobilizáveis (Manual de Campanha C 100-10, 2003, p.2-3/2-4). 

 
 Quando o responsável pela logística detém o perfeito controle de todo o processo, 

consegue facilmente identificar possíveis inconsistências, e assim efetuar um trabalho mais 

eficiente, a fim de neutralizar não conformidades, daí a importância de uma boa gestão que 

começa no planejamento logístico, atendendo com eficiência as demandas dos departamentos 

solicitantes. 
 

4.7 - Fase do Empenho 
 Após o recebimento do crédito e da realização da licitação ou seleção da forma de 

aquisição, será feito o empenho, que é o documento que autoriza ao fornecedor a entrega do 

material ou realização do serviço e é também, um compromisso da instituição da realização 

do pagamento. 
“Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de 

dotação orçamentária para um fim específico” (Art. 58 da Lei nº 4.320/1964).  
 O empenho é o primeiro passo na fase da despesa orçamentária. É registrado no 

momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da 

dívida. 
 
4.8 - Fase do Recebimento do Material no 21º GAC 
 No recebimento do material são verificados os seguintes itens: dados da nota fiscal, 

estado físico e, se for o caso, o funcionamento do mesmo. 
 Se algum dos materiais não estiver de acordo com o empenho, será imediatamente 

devolvido, ressalvando-se no verso da nota fiscal o motivo do não recebimento. Os demais 
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materiais que passarem na inspeção serão encaminhados para o Almoxarifado, onde ficarão 

armazenados para que os departamentos solicitantes, após tomarem conhecimento da sua 

disponibilidade por meio do Boletim Interno, possam providenciar a sua retirada.  
Todo e qualquer material destinado à Unidade Administrativa (UA) deverá 

ser entregue nos almoxarifados, depósitos ou salas de entrada, 

acompanhados, conforme o caso, da nota fiscal ou documento equivalente, 

guia de remessa ou de fornecimento, cabendo aos encarregados dessas 

dependências participarem essa entrega, de imediato, ao Fiscal 

Administrativo, para os efeitos do art. 66 (Art. 67 do R/3 - RAE). 

 
“Será nomeada comissão nos casos previstos pelos regulamentos e instruções especiais 

ou, na sua falta, a critério do Agente Diretor, considerando o alto custo do material ou sua 

complexidade técnica” (§ 2º, nº 2, do art. 66, do R/3-RAE). 
 O responsável pelo Almoxarifado, ao receber as notas de empenho, confere e relaciona 

os dados de identificação do material recebido, disponibilizando-os no sistema para 

posteriores consultas. Além disso, faz uma planilha com os dados da Nota de Empenho (NE) 

contendo: número, data, empresa e situação; neste último campo informa-se quando foi 

enviado o e-mail com a NE e todo o histórico de cobrança do Almoxarifado para que o 

material seja entregue, tais como, pessoa que atendeu, data, data provável de entrega e outras 

situações. 
 

4.9 - Liquidação 
 Nessa fase, é informado ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 

que o material foi recebido sem alteração e dentro dos padrões de conformidade que constam 

no edital. No caso de material adquirido no comércio, é também realizada a formalização da 

solicitação do numerário para o pagamento do fornecedor. Neste momento o material passa a 

“existir” no patrimônio do 21º GAC. 
 

4.10 - Inclusão 
Corresponde a publicação da inclusão do material recebido no Boletim Administrativo 

do 21º GAC e escrituração no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), no estoque da 

Organização Militar. 
 

4.11 - Pagamento 
Após a liquidação pelo Almoxarifado, a nota fiscal é enviada para a Tesouraria do 

21º GAC, local onde será realizada a inclusão do pagamento no SIAFI. Somente as empresas 

que estiverem enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, estão desobrigadas a 

emitir Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). O tesoureiro, de posse de 

toda a documentação, pede autorização ao Ordenador de Despesa para que seja realizado o 

referido pagamento.  
 

4.12 - Distribuição 
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Mediante ordem, o material recebido e que está disponível nos depósitos do 

Almoxarifado do 21º GAC, será distribuído para a 1ª BO a fim de dar prosseguimento à 

preparação do acampamento. Este ato será registrado no SISCOFIS e lançado no SIAFI por 

conta da ocorrência de movimentação patrimonial, para só depois ser publicado no Boletim 

Interno. 
 

4.13 - Processo de Aperfeiçoamento e Capacitação dos Militares Envolvidos no Sistema 

de Compras 
Rotineiramente os militares estão participando de cursos, estágios e palestras 

fornecidos pela Escola de Administração Fazendária (ESAF) ou pelo próprio Exército 

Brasileiro. No intuito de se capacitar para aprimorar suas aptidões técnicas e melhorar suas 

habilidades profissionais, o militar ao longo de sua carreira, passa por vários cursos de 

formação e aperfeiçoamento.  
 Ao longo da elaboração desse artigo, foi possível observar o quão importante é a 

gestão da logística, o presente estudo apresentou evidências no que se refere aos 

procedimentos do processo logístico adotados pelo 21º GAC, ficou claro que tais 

procedimentos formam um complexo sistema de controle e monitoramento de ações e 

utilização de materiais. 
O quartel, além de seguir todas as orientações da Lei Nº 12.846 de 1º de agosto de 

2013, possui a seção de conformidade dos registros de gestão que tem a função de certificar se 

os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial e verificar a 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas e transformadas 

automaticamente em registros contábeis definitivos no SIAFI. 
Os dados coletados em uma pesquisa realizada com 5 militares do Comando; 2 da 1ª 

BO; 1 da 4ª Seção; 1 do Almoxarifado; 1 do SALC e 1 da Tesouraria, serviram de base para 

análise e estudo do tema. Concluiu- se que o sistema de logística do 21º GAC além de muito 

organizado também é eficiente e complexo, mas todo processo poderia ser simplificado com a 

implantação de um sistema integrado de informações, reduzindo assim custos e tempo.   
 

5 - Conclusão 
Após reunir e analisar todos os dados que compõem este material, para discorrer sobre 

o sistema de logística adotado no 21° GAC, chegou-se ao resultado explanado abaixo: 

O artigo expôs de forma pragmática todas as fases que envolvem o processo logístico 

desempenhado no 21º GAC para a implementação do acampamento para realização do CFC. 

O sistema abordado ao longo deste trabalho, inicia-se com a identificação de uma ou 

mais carências, oficializando-se na sequência o pedido do material faltante, tal solicitação é 

formalizada por meio de documentos específicos que são encaminhados de forma subsequente 

aos departamentos competentes, e estes, dentro de suas respectivas especificidades, procedem 

os trâmites obrigatórios para a satisfação da(s) necessidade(s) do(s) requerente(s).  

Observando-se os dados levantados ao longo dessa pesquisa, chegou-se ao resultado 

de se compreender, o motivo pelo qual o 21º GAC exige a execução formal de uma sequência 
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de procedimentos administrativos, que embora rigorosos, tornam-se indispensáveis para o 

efetivo controle da operacionalidade do sistema, pois, assim o Comando detém o controle dos 

recursos utilizados para desempenhar as atividades de rotina. 

O presente trabalho trouxe como contribuição o conhecimento de que, o acesso às 

informações, organizadas de forma ordenada promove economia de tempo e redução de 

custos, dinamizando assim todo o processo de aquisição de bens e/ ou contratação de serviços 

necessários para dar continuidade ao fluxo de trabalho. Os procedimentos analisados no 

decorrer da pesquisa demonstram o quão importante são esses protocolos para a organização e 

harmonia de todas as etapas do processo. 

 Prosseguindo o estudo, no foco central do artigo, chegou-se até a pesquisa de campo, 

onde foi possível entender como os militares, operadores dos sistemas do 21º GAC, são 

importantes para a realização da atividade fim militar. Estudou-se como é o trânsito do 

material por toda a cadeia de suprimentos, desde o seu pedido, distribuição e consumo na 1ª 

BO, responsável pelo acampamento do CFC. 

 Com base em tudo o que foi discorrido ao longo desse trabalho, é admirável e inegável 

a capacidade de organização e de controle do 21º GAC, contudo, o sistema apresenta lentidão, 

tudo por conta do excesso de exigências, tornando-o falho no que se refere à celeridade. A 

sugestão para solucionar o gargalo da lentidão de processos é a seguinte: reduzir o excesso de 

procedimentos. Para realizar uma readaptação sem causar impacto em toda estrutura é 

preciso, antes, montar um mapa de processos para analisar e reorganizar as etapas, a fim de 

reduzir a quantidade de protocolos. 
 É necessário também fazer um levantamento qualitativo e quantitativo dos recursos, 

normalmente utilizados para realização dos eventos habituais, com isso a aquisição será feita 

com antecedência, portanto, não haverá a necessidade de proceder todo o trâmite para atender 

a demanda certa. 
 A fim de corroborar com o assunto abordado ao longo desta obra, sugere-se para a 

elaboração de futuros trabalhos, uma pesquisa sobre temas relacionados a informatização dos 

sistemas de logística, de forma a contribuir com o desenvolvimento e a implantação de uma 

estrutura de trabalho menos complexa, porém, tão eficiente e confiável quanto o modelo atual. 
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