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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Caro agente da administração, 

 

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício 

da sua função. 

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e 

servidores civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as 

responsabilidades envolvidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além 

de renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a 

melhor gestão dos recursos públicos colocados à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as 

dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam 

dúvidas, utilize os canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer 

suas dúvidas. 

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se 

sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer 

postulações. 

 

Boa leitura! 

 
 
 

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE 

A divulgação deste caderno tem o intuito de proporcionar mais uma ferramenta de apoio 

às Unidades Gestoras Apoiadas (UGA), visando orientar alguns procedimentos da forma mais 

objetiva e direta possível, para que todos os agentes envolvidos possam bem atuar no exercício de 

sua função. 

  
2. SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SALC) 

A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) é o setor da Unidade  responsável por 

viabilizar as contratações dos bens e serviços necessários para atender as demandas da Unidade 

Gestora (UG), nos termos das normas vigentes.  

O novo Regulamento de Administração do Exército (RAE), EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021, 

no art. 31, estabelece que: “O encarregado da SALC é o responsável pela condução dos processos 

e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OM, bem como pela 

elaboração dos termos de contrato.” 

As atribuições desta seção serão reguladas pela Secretaria de Economia e Finanças, 

conforme prevê o parágrafo único, do art. 21, do Regulamento de Administração do Exército, 

EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021.  

Na proposta do referido normativo, constam as seguintes atribuições ao Ch SALC: 

a. responsabilizar-se pela direção, coordenação e controle de todas as atividades 

relacionadas às aquisições, licitações e contratos da UG; 

b. manter o OD informado sobre o andamento das contratações da UG; 

c. registrar as falhas que os fornecedores cometam no transcurso das entregas de 

materiais ou prestação de serviços, secundado pelos demais agentes da administração que 

desempenhem atribuições de recebimento, gestão ou fiscalização das contratações realizadas pela 

UG; 

d. propor ao OD a designação dos agentes de contratação e, sempre que necessário, a 

designação da comissão de contratação;  

e. processar as publicações dos certames, conforme legislação específica;  

f. orientar os agentes de contratação, ou as comissões designadas, sobre as diversas 

fases da licitação, a fim de que procedam à autuação, nos processos, de todos os documentos 

exigidos; 

g. coordenar a emissão das NE em sistema apropriado, registrando neles sua assinatura 

digital, de acordo com a determinação do OD, fazendo constar, de forma detalhada, as 

especificações de materiais, serviços e obras;  

h. elaborar a documentação relativa aos contratos e instrumentos de parceria para 

remessa aos órgãos competentes, com vistas à aprovação e homologação;  
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i. manter arquivo cronológico dos extratos dos contratos, instrumentos de parceria, 

acordos e ajustes, bem como seus respectivos termos aditivos; 

j. submeter ao exame prévio da Consultoria Jurídica da União (CJU) da Advocacia-Geral 

da União (AGU) as minutas dos editais, contratos, aditivos e/ou outros instrumentos congêneres 

de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação, conforme legislação específica;  

k. utilizar modelo de instrumento convocatório que instrua os licitantes quanto ao 

correto preenchimento da proposta; 

l. receber os DFD e demais requisições de aquisição de bens e materiais ou contratação 

de serviços, conforme legislação específica, sob coordenação do fiscal administrativo, a fim de 

elaborar o PCA e, posteriormente, encaminhar ao OD para aprovação; 

m. assessorar o OD e o fiscal administrativo na realização do gerenciamento de riscos das 

contratações; e  

n. propor ao OD a designação das equipes para realizar os Estudos Técnicos Preliminares 

(ETP) das aquisições e contratações da UG. 

Para o bom desempenho das atribuições deste setor, seus integrantes devem ser 

possuidores de características pessoais e profissionais, tais como: organização, pragmatismo, 

autoaperfeiçoamento, pontualidade e oportunidade. Suas ações devem ser praticadas sob a égide 

dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade 

(transparência) e eficiência, visando uma boa governança. 

A SALC trabalha sob as ordens da Fiscalização Administrativa. Assim, no que se refere à 

execução orçamentária, cabe à SALC executar as ordens do Fiscal Administrativo, que detém o 

controle sobre a destinação dos créditos no atendimento das demandas, que serão utilizados 

segundo as determinações do Ordenador de Despesas. Ainda, cabe àquela autoridade gerenciar as 

ações referentes ao Plano de Contratações Anual (PCA) e a forma como os trabalhos do setor 

devem ser desenvolvidos em consonância com o(s) setor(es) requisitante(s). 

O Setor Demandante (Setor de Material, Setor de Aprovisionamento, oficinas, dentre outros) 

é peça fundamental no desenvolvimento das atividades da SALC, pois é ele o responsável pela 

realização da pesquisa de preços/análise do mercado, discriminação do material ou serviço a ser 

contratado, sua quantificação e correto dimensionamento, materializado por meio do documento 

de formalização da demanda (requisição). 

Cabe destacar que a SALC deve manter estreito relacionamento com todas as partes/seções 

envolvidas nas aquisições, licitações e contratos. 

3. PRIMEIROS PASSOS  
 

As funções do pessoal da SALC têm início com a assunção, de acordo com a publicação 

realizada no Boletim Interno (BI) da UG. Para o recebimento da função, necessárias se fazem as 

seguintes providências: 
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- Publicar anualmente em BI o recebimento da função, bem como a designação dos 

responsáveis pelos pregões (pregoeiro e equipe de apoio), agente da contratação, Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) e/ou comissão de contratação;  

- Verificar, de acordo com a gestão de competências, as habilidades pessoais e profissionais 

de cada agente do setor, visando um melhor desempenho das funções, buscando pregoeiros que 

possuam habilitação para o exercício da função. Sugere-se a publicação anual dos certificados e 

que os pregoeiros mantenham seus certificados de habilitação arquivados e em condições de 

serem examinados pelo Controle Interno e Externo. 

O Chefe da SALC deve elaborar um estudo da estrutura da Unidade para compreender como 

as ações afetas à SALC se desenrolam, com o objetivo de se interar o quanto antes de suas 

atribuições e melhor compreender o papel do setor sob sua responsabilidade. Este estudo deve 

compreender o fluxograma de aquisições da Unidade, o fluxo de recursos recebidos, a capacidade 

de gerenciamento desses recursos, a capacitação do pessoal sob sua chefia, bem como todos os 

aspectos que venha a considerar importantes para o desempenho da sua função. 

É necessário verificar a configuração da seção e analisar se ela conta com efetivo mínimo 

para: empenhar, analisar termos de referência e projetos básicos, elaborar editais, licitar e 

controlar os contratos da Unidade, funções essas que, dependendo da complexidade de trabalho 

da Unidade, devem contar com mais de um agente por função. Não há uma definição quanto à 

quantidade de militares que devem integrar a SALC. Isto dependerá muito da estrutura e da 

demanda da Unidade, que atualmente não consegue ser atendida somente pelas comissões de 

licitação. No entanto, pode-se sugerir um organograma para a seção, baseado na prática. 

 

As atividades da SALC envolvem um conhecimento amplo e pormenorizado do tema, 

inclusive sobre Direto Administrativo, o que demanda dos integrantes do setor a necessidade de 

autoaperfeiçoamento e busca pelo conhecimento constante. 

 
3.1 Sistemas, Tokens e Senhas 

 
Os militares da SALC fazem uso de diversos sistemas e necessitam de várias 

senhas para desempenhar suas funções. Assim, uma das primeiras ações, ao 

iniciar os trabalhos na seção, está relacionada à solicitação de senhas desses 

sistemas, a saber: 
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 Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 
 
O Sistema registra, controla, contabiliza e gere as contas financeiras, patrimoniais  e 

orçamentárias da Administração Pública. Permite a consulta aos créditos recebidos pela UG que 

serão executados e dos empenhos emitidos pela SALC. Ainda, seu acesso é condição indispensável 

para a emissão de empenhos. 

A solicitação da senha é realizada por meio do OPLog (Operador Logístico), sendo aprovada 

pelo CGCFEx de apoio. O perfil solicitado deve corresponder à função exercida pelo militar na 

Unidade. 

 
 Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento (SIGA) 

 
O Sistema tem a finalidade de racionalizar e otimizar a gestão dos recursos, e contemplar a 

execução orçamentária do Comando do Exército para a produção de informações gerenciais de 

relevante importância. 

Neste sistema são registrados, dentre outros, os contratos de receita firmados pela UG. 

A primeira solicitação de senha é realizada por meio do OPLog (Operador Logístico), sendo 

aprovada pelo CGCFEx de apoio. Nesta primeira solicitação, devem ser cadastrados 02 (dois) 

militares: Fiscal Administrativo e seu substituto. As demais são concedidas por estes agentes. 

 

 SAPIENS (AGU) 
 
O sistema viabiliza a tramitação dos processos na Advocacia Geral da União, de forma digital, 

permitindo a inclusão, acompanhamento, complementação e resposta de processos. 

É utilizado para envio dos processos de contratação direta e os editais de licitação que, por 

força da Lei, devem ser previamente analisados pela Assessoria Jurídica, no caso a Consultoria 

Jurídica da União (CJU), órgão da AGU. 

A solicitação de acesso é realizada diretamente à Advocacia Geral da União. 

 

 INCom - Envio de matéria 
 
Este sistema da Imprensa Nacional permite, aos agentes da Administração, publicar matérias 

que não são possíveis serem publicadas pelo SIDEC, tais como: aviso do edital e leilão, avisos de 

penalidades, resultados de julgamento de licitação etc. 

A Unidade deve se reportar formalmente (ofício) àquele Órgão a fim de solicitar a inclusão 

de agente. O agente receberá um arquivo por e-mail, que deverá ser salvo e utilizado sempre que 

for publicar alguma matéria. Após cadastrado como gerente, poderá ativar ou inativar os demais 

usuários. 
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 Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
 
A Empresa é detentora exclusiva do serviço de distribuição da publicidade legal no âmbito da 

Administração Pública Federal, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.652/08. Seus serviços são 

necessários para publicar os avisos dos processos licitatórios que demandam publicação em jornal 

de grande circulação, tais como: Pregões Eletrônicos SRP (§6º, art. 17 do Decreto nº 5.450/05), 

Leilão, Tomada de Preços e Concorrência (art. 21 da Lei nº 8.666/93). 

A Unidade deve formalizar um contrato decorrente de processo de dispensa junto à  empresa 

e efetuar os contatos posteriores para inclusão dos militares que usarão o sistema. 

Cabe destacar que, de acordo com o Parecer 00569/2021/CONJUR-EB/CGU/AGU, aprovado 

pelo Despacho nº 0832/2021/CONJUR-EB/CGU/AGU e pelo Despacho nº 0839/2021/CONJUR-

EB/CGU/AGU, devem ser adotadas, doravante, as diretrizes contidas no anexo PARECER nº 

00050/2020/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor-Geral da União, em 30 de março de 

2021, documento já encaminhado para as UGA via DIEx que trata sobre a desnecessidade de 

publicação de avisos de editais de pregões eletrônicos regidos pelo Decreto nº 10.024/2019 em 

jornais impressos de grande circulação. 

 

 Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) 
 

O SAG é um sistema que tem a finalidade de facilitar os trabalhos de acompanhamento da 

execução da gestão dos recursos disponibilizados de forma simples e intuitiva, sem a necessidade 

de conhecimentos contábeis aprofundados. 

Alimentado diariamente com dados de diversos sistemas, principalmente do SIAFI, ele realiza 

o cruzamento das informações por meio de filtros. Dentre suas funcionalidades, destacam-se 

gráficos demonstrativos da Gestão Orçamentária e de Restos a Pagar, consultas de apoio, 

Mensagens SIAFI expedidas e recebidas, "Documentos e Saldos" (Documentos e Saldos do 

SIAFI), indícios de possíveis impropriedades e/ou irregularidades. 

A solicitação da senha é realizada por meio do OPLog (Operador Logístico), sendo 

aprovada pelo CGCFEx de apoio. 

 

 Sistema de Concessão de diárias e passagens (SCDP) 
 

O sistema viabiliza a tramitação eletrônica das Propostas de Concessão de Diárias e 

Passagens - PCDP, o que contribui para a racionalização do processo, proporcionando maior 

efetividade, melhoria no atendimento ao usuário e qualidade dos serviços. 

Além disso, permite a aquisição de passagens aéreas diretamente com as companhias 

aéreas, cumprindo determinação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

constante da Portaria nº 555, de 30 DEZ 14. Para essa funcionalidade, faz-se necessário que a UG 

providencie o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) – Passagem Aérea, cujo  titular será 

o próprio Ordenador de Despesas. 
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Os perfis afins à SALC são: Administrador de reembolso, Coordenador Orçamentário Setorial, 

Emissor de Boletim, Gestor de Contrato e Solicitante de Passagem. 

Há necessidade de certificação digital (Tipo A3/E-CPF) para os perfis de Autoridade Superior, 

Ordenador de Despesas, Proponente e Coordenador Financeiro para viabilizar a utilização no 

sistema na UG. 

A solicitação da senha é realizada por meio do OPLog (Operador Logístico), sendo aprovada 

pelo CGCFEx de apoio. Vide Caderno de Orientação 8.2 que trata do tema. 

Para mais informações sobre o SCDP, vide o Caderno de Orientação 7.1 (SCDP).  

 

 Compras.gov.br 

 
O Compras.gov.br é uma estrutura evolutiva do Comprasnet. 

Atualmente, o sistema conta com um escopo já ampliado das demais etapas do ciclo de vida 

da compra pública. Apesar de estar ainda em evolução, já conta com alguns novos subsistemas: 

planejamento e gerenciamento de contratações (PGC); primeiro módulo da fase interna e 

preparatória das licitações (ETP Digital); gestão e fiscalização contratual 

(Compras.gov.br Contratos); nova sala de disputa de licitações para usuário fornecedor, 

totalmente reestruturada, e um aplicativo mobile que possibilita acesso facilitado à oportunidades 

de venda para o Governo.  

Ao final, o sistema Comprasnet 4.0 deverá ser um sistema único e integrado, permitindo a 

operacionalização e controle de diversas etapas ao longo do ciclo de vida da compra pública. Será 

possível aos servidores públicos, gestores de governo, fornecedores, órgãos de controle e cidadãos 

interagirem entre si, no sistema, e com o sistema, extraindo dele seu objetivo final. 

O manual de acesso e outras orientações operacionais se encontram no link: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-area-de-

trabalho/comprasnet-4-0-area-de-trabalho-v3.pdf 

A solicitação da senha é realizada por meio do OPLog (Operador Logístico), sendo aprovada 

pelo CGCFEx de apoio. 

4. PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS 
 

Tendo em vista a importância do assunto, o antigo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), por meio da Instrução Normativa nº 5/2017, dedicou grande 

espaço para o planejamento das contratações e aquisições. 

Segundo esses normativos, a Administração Pública Federal deverá conceder maior 

importância à fase do planejamento, o que passa pelo aumento da interação entre todos os 

setores envolvidos no processo de aquisição e culmina na análise dos riscos. 

Sendo assim, o OD deverá realizar o planejamento de suas aquisições e contratações de 

forma a promover a adequada e tempestiva utilização dos recursos orçamentários 

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-area-de-trabalho/comprasnet-4-0-area-de-trabalho-v3.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-area-de-trabalho/comprasnet-4-0-area-de-trabalho-v3.pdf
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disponibilizados à Unidade, com base nas necessidades dos diversos setores da UG, 

formalizadas por meio do Documento de Formalização da Demanda (requisição). 

A aplicação desses recursos deve ser realizada à luz da finalidade da Nota de Crédito (NC). 

Qualquer dúvida sobre o tema deve ser tratada diretamente com o órgão gestor responsável que 

descentralizou o crédito, evitando-se o desvio de finalidade. Dentre outros, deve-se observar as 

orientações contidas no Caderno de Orientações aos Agentes da Administração da DGO, no Livro 

de Contratos de Objetivos Logísticos (COL) do COLOG, e outras orientações sobre despesas dos 

demais órgãos gestores responsáveis. 

Para auxiliar o OD na tomada de decisão, a Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG prevê a 

composição de uma Equipe de Planejamento da Contratação (arts. 21 a  23), composta por 

servidores com conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, 

gestão e fiscalização contratual, dentre outros, para elaboração dos estudos preliminares e do 

gerenciamento dos riscos.  

Atualmente, temos o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que regulamenta o inciso 

VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de 

contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

É recomendável que os agentes da administração se utilizem da reunião de prestação de 

contas mensal para discutir o planejamento das contratações, bem como acompanhar as ações 

decorrentes, exercendo, dessa forma, o controle do processo. O Fiscal Administrativo é peça 

fundamental para o desenvolvimento dessas atividades, haja vista sua relação direta com as áreas 

afetas ao processo. 

 

4.1 Elaboração do Plano de Contratações Anual 
 

A elaboração de um plano de contratações, além de tratar-se de uma obrigação legal, tem 

como objetivo alinhar as propostas de aquisições com os objetivos estratégicos da unidade, além 

de identificar oportunidades de melhoria nos processos de trabalho. O plano de aquisições 

fortalece a governança e a gestão da aplicação dos recursos, atendendo aos princípios da 

transparência e da prestação de contas, permitindo mitigar riscos relativos ao processo de 

compras. 

O esforço conjunto das partes envolvidas (Almoxarifado/Setor Demandante, SALC, Gestão e 

Fiscalização Contratual, Gestão de Riscos e Fiscalização Administrativa) é fundamental para o 

correto dimensionamento da demanda da Unidade e da otimização dos recursos disponíveis. 

O Plano de Contratações Anual é uma ferramenta de gestão que permite assegurar o 

alinhamento dos objetivos estratégicos das Unidades às aquisições/contratações. 

A elaboração do Plano de Contratação Anual (PCA), pelas UG, será realizada por meio do 

sistema de PGC, conforme consta do art. 3º, devendo-se observar o manual a ser publicado pelo 

Ministério da Economia (ME). O sistema PGC é uma ferramenta eletrônica que consolida todas as 
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contratações que o órgão ou entidade pretende realizar no exercício subseqüente. 

O novo módulo simplifica a elaboração do PCA, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 

10.947, de 2022. Cada setor requisitante terá que preencher seus Documentos de Formalização da 

Demanda (DFD), a ser encaminhado para a SALC, que terá um prazo para analisar os pedidos, 

consolidá-los e elaborar o PCA. 

A elaboração do PCA obedecerá às seguintes etapas e prazos:  

1) Até 1º de abril A-1: preenchimento do Documento de Formalização de Demanda (DFD) 

no sistema de PGC pelo setor requisitante; 

2) Até 30 de abril A-1: consolidação das informações por parte da SALC, elaboração do PCA 

e encaminhamento à autoridade competente, também via sistema; e 

3) Até 15 de maio A-1: aprovação do PCA pela autoridade competente, no sistema PGC. 

Cabe observar que o PCA poderá ser alterado e revisado, em 2 (dois) momentos, nos termos 

do art. 15 do Decreto nº 10.947, de 2022. 

Quanto ao acesso ao sistema PGC, a Unidade deve solicitar, via OpLog, o cadastro dos 

militares envolvidos no SIASG, conforme os seguintes perfis: 

a. Setor requisitante (PAC-REQUI): responsável pela formalização da demanda no Sistema 

(seções/repartições da OM); 

b. Setor técnico (PAC-TEC): responsável pela análise e aprovação prévia das contratações, 

quando for o caso; 

c. Unidade de compras (PAC-UNCOMP): responsável pela análise e aprovação prévia das 

demandas encaminhadas pelos requisitantes e pelo posterior encaminhamento à autoridade 

competente (Ch SALC); e 

d. Autoridade competente (PAC-AUTOR): responsável pela aprovação do plano e envio ao 

Ministério da Economia - ME (dirigente máximo). 

Para maiores detalhes sobre a operacionalização do sistema, acessar o link disponível em: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-

gerenciamento-de-contratacoes/PassoapassoPGC.pdf 

 

4.2 Estudos Técnicos Preliminares  

 
Os estudos técnicos preliminares são o conjunto de medidas preparatórias à contratação, 

com vistas a agregar valor ao futuro certame, destacando-se: exame da contratação anterior para 

identificar eventuais inconsistências ocorridas; realização de análise de mercado para buscar a 

solução que melhor atenda à Administração; verificar se é viável a divisão do objeto em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente; estabelecimento de método para 

estimar a quantidade e a estimativa de preços e previsão da necessidade de capacitação dos 

agentes para atuarem nas demais fases. 
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As contratações devem ser precedidas de Estudos Preliminares para análise da sua 

viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de 

Referência/Projeto Básico (TR/PB) por parte do Setor Demandante, de forma que melhor atenda 

às necessidades da Administração. Sobre os procedimentos para a realização dos Estudos 

Preliminares temos a IN 40/2020-ME e o caderno de orientações da SEF 9.1 que versa sobre os ETP. 

 

4.3 Gestão de Riscos 
 

O gerenciamento de riscos é uma importante ferramenta para o aprimoramento da 

governança e de prevenção da ocorrência de eventos negativos que prejudiquem a  consecução 

dos objetivos da contratação. 

Essa atividade visa mitigar os riscos inerentes aos processos, buscando possibilitar garantia 

razoável do cumprimento dos seus objetivos. Neste contexto, a Administração deverá observar o 

conteúdo da Portaria nº 292, de 2 de outubro de 2019/EME que aprova o Manual Técnico da 

Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-MT-02.001), 1ª Edição, 2019. 

O mapeamento dos riscos e os documentos que comprovam os estudos preliminares são 

submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica, e sua ausência pode ensejar o indeferimento do 

processo. Sobre os procedimentos para a realização da Gestão de Riscos, tem-se o Caderno de 

Orientações da SEF 4.1 que trata do tema. 

 

4.4 Elaboração do TR/PB 
 

Finalizados os estudos preliminares e o gerenciamento dos riscos, o processo será 

encaminhado ao setor demandante para elaboração do TR/PB. Nesse momento, caberá ao 

demandante avaliar a pertinência de modificar ou não os Estudos Técnicos Preliminares e o 

Gerenciamento de Risco, a depender da temporalidade da contratação. 

Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência e 

Projetos Básicos da Advocacia-Geral União (www.agu.gov.br) e observadas as diretrizes dispostas 

no Anexo V da IN 05/2017 para a elaboração do TR/PB. Atualizado o TR/PB, o Setor Demandante o 

envia, com os demais documentos do processo, para a Fiscalização Administrativa, para análise e 

encaminhamento ao Ordenador de Despesas. 

 

5. EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 
 

O processo de aquisições e contratações é dividido em 3 (três) etapas: 

http://www.agu.gov.br/
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Realizado o planejamento, ou seja, finalizada a 1ª fase, a SALC recebe toda a documentação 

(documento de formalização da demanda, pesquisa de preços, estudos técnicos preliminares, 

mapeamento de riscos e TR/PB), devendo iniciar os procedimentos para seleção do fornecedor (2ª 

fase), afeta à SALC, de acordo com o objeto. 

A análise do objeto deve passar pelo valor da contratação, sua periodicidade no ano, modo 

de fornecimento, baseada nas informações do TR/PB. Especial atenção deve ser dada ao correto 

dimensionamento dos quantitativos e à análise da pesquisa de  preços, verificando se esta contém 

valores exorbitantes (superfaturamento) ou inexequíveis. 

Deve-se, ainda, verificar se a descrição dos itens está clara e suficiente, não podendo ser 

esta descrição tão limitadora que restrinja a competição, nem tão simples      que viabilize a 

entrega de qualquer produto pela futura Contratada. E, por fim, deverá conter os códigos de 

material e de serviços conforme os catálogos (CATMAT e CATSERV) do SIASG. 

Após a análise de toda documentação, a SALC deve fazer sua juntada, adotando as 

seguintes providências para contratação, conforme o caso: 

a. Dispensa de licitação por valor (inc. I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93) - incluir a 

dispensa no SIASG e executar uma cotação eletrônica, preferencialmente; 

b. Dispensa de licitação por valor (inc. I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/21) – realizar uma 

dispensa eletrônica no sistema Compras.gov.br e, de acordo com o resultado, efetuar a 

contratação; 

c. Dispensa nos demais casos ou inexigibilidade de licitação (art. 17, inc. III e seguintes do 

art. 24 e art. 25, todos da Lei nº 8.666/93) - incluir a documentação pertinente ao caso (certidões 

negativas, declaração de exclusividade, razões para escolha do fornecedor, termo de ratificação, 

etc), submeter o processo à apreciação da consultoria jurídica (CJU), encaminhar o processo à 

Região Militar para ratificação da autoridade superior e proceder aos demais atos administrativos 

cabíveis (publicação da ratificação, contratação e elaboração da NE e/ou termo contratual), nos 

termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93;  

d. Dispensa nos demais casos ou inexigibilidade de licitação (art. 74, inc. III e seguintes do 

art. 75 e art. 76, todos da Lei nº 14.133/21) - incluir a documentação pertinente ao caso (certidões 

negativas, declaração de exclusividade, razões para escolha do fornecedor, autorização da 

autoridade competente etc), submeter o processo à apreciação da consultoria jurídica (CJU) e 

proceder aos demais atos administrativos cabíveis (publicação, contratação e elaboração da NE 

e/ou termo contratual), nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/21 (sempre que possível, deverá 
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ser precedido de dispensa eletrônica);  

e. Processo Licitatório (Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Lei 12.462/11) - elaborar o 

termo de abertura; incluir a publicação da equipe de pregão/comissão permanente de licitação; 

incluir a requisição; pesquisa de preços; TR/PB, elaborar a minuta do edital e seus anexos (TR/PB, 

minuta do contrato, minuta da ata SRP); submeter o processo à apreciação da assessoria jurídica; 

atender aos apontamentos da AGU; no que couber; publicar o aviso; abrir a sessão pública; 

habilitar; adjudicar; submeter o processo à homologação do OD; elaborar as atas/contrato; e 

emitir a nota de empenho. Cumpre salientar que, até o momento, não é possível utilizar a Lei nº 

14.133, de 2021, para a realização de procedimentos licitatórios, em razão da ausência de 

regulamentação de alguns dispositivos da citada Lei. 

Em razão de sua complexidade, o processo licitatório será detalhado a seguir. 

 

5.1 Procedimento Licitatório 

 
O processo licitatório é uma das formas de seleção do fornecedor. Ele contempla uma fase 

interna (procedimentos inicias até a elaboração do edital) e outra externa (da publicação do aviso 

até a divulgação do resultado), sendo permeado de ritos processuais que devem ser 

cuidadosamente seguidos. 

A licitação pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93, tem por finalidade: 

 Garantir a isonomia; 

 Seleção da proposta mais vantajosa; e 

 Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Cada modalidade de licitação engloba uma ampla gama de atos e documentos que  devem 

ser juntados ao processo em ordem cronológica de acontecimento dos fatos, e todas as suas 

páginas numeradas e rubricadas por um dos componentes da equipe ou comissão, relacionada ao 

processo licitatório. 

A Administração conta com uma ferramenta muito útil para conferir seus atos através de 

listas de verificação elaborada pela AGU, que podem ser acessadas no link a seguir:  

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-

convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao 

As listas de verificação abaixo foram elaboradas com intuito de verificar a regularidade da 

instrução processual. O seu uso deve ser conciliado com o das minutas padrão, também 

disponíveis na página da AGU, pois as listas não tratam do que devem estar nas minutas, mas sim 

das medidas a serem feitas nos procedimentos. As listas de serviços, compras, serviços de 

engenharia e TIC podem ser utilizadas para contratações decorrentes de licitação ou dispensa. As 

listas de aditamento e adesão também servem para todos os tipos de operação do seu gênero. 

A Lei de Licitações nº 8.666/93 prevê 5 (cinco) modalidades de licitação de acordo com as 

especificidades do objeto e dos valores de contratações (art. 22 e 23 da Lei nº 8.666/93), a saber: 

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao
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a. Convite: modalidade entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela Unidade. 

Modalidade mais simples e célere, pois não exige publicações. No entanto, atualmente é pouco 

utilizada, por questões de transparência. 

b. Tomada de Preços: utilizada entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento. É mais formal, comumente usada 

para contratações de obras e serviços de engenharia. Exige publicações e prazos mais alargados 

para divulgação do edital. 

c. Concorrência: empregada para aquisições e contratações de grande vulto, uma vez que 

possui exigências de habilitação maiores. 

d. Concurso: objetiva a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 

instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial. 

e. Leilão: utilizada para a alienação de bens móveis ou imóveis, a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

A Lei nº 10.520/02 traz a modalidade Pregão, a ser adotada para aquisição de bens e serviços 

comuns, sem limite de valores para contratação. Essa modalidade proporciona maior 

transparência dos atos, especialmente na forma eletrônica. Devido à sua obrigatoriedade, prevista 

no Decreto nº 5.450/05 que regulamenta a modalidade, é largamente empregada atualmente. E 

mais recente, o Decreto nº 10.024/19 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 

forma eletrônica. 

Para as licitações realizadas nas modalidades de Pregão ou Concorrência é admitida a 

utilização do Sistema de Registro de Preços - SRP. Trata-se de um conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

futuras, regido pelo Decreto nº 7.892/2013. 

Este sistema poderá ser adotado quando houver necessidade de contratações frequentes, 

para aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, quando for conveniente a aquisição 

de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais  de um órgão ou entidade, ou a 

programas de governo ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela administração. 

Por fim, cabe salientar a existência do Regime Diferenciado de Contratações - RDC, regido 

pela Lei nº 12.462/11 e regulamentado pelo Decreto n° 7.581/11, que se aplica exclusivamente às 

licitações e contratos necessários à realização das ações integrantes do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS, dentre outros. 

ATENÇÃO: Em decorrência da publicação da nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, em 1º de 
abril de 2021, destacam-se alguns aspectos relevantes para a administração das unidades gestoras, 
a saber: 
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a. a nova Lei já está em vigor, no entanto, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011, permanecem em vigor até 31 de março de 2023. 

b. os contratos administrativos firmados no escopo da Lei nº 8.666, de 1993, ou da Lei 

nº 12462, de 2011, permanecem regidos pelas referidas Leis, incluídas eventuais 

prorrogações, até o seu encerramento, mesmo após a revogação dos referidos 

normativos. 

c. enquanto as referidas Leis estiverem vigorando em paralelo, caberá à administração 

da UG selecionar o normativo a ser utilizado em seu processo licitatório, sendo vedada a 

aplicação de dispositivos de 2 (dois) normativos diversos no mesmo processo. 

d. no entanto, a Lei nº 14.133, de 2021, ainda possui eficácia limitada, uma vez que o 

art. 94 da referida prevê que “a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos (...)”, 

Portal este que ainda não está em funcionamento. 

e. assim, enquanto o PNCP não estiver disponível, fica inviabilizada a realização 

de licitações e contratações, mesmo por dispensa ou inexigibilidade, com fulcro na Lei nº 

14.133/21. O portal do Comprasnet não substitui o PNCP. 

f. ademais, a AGU ainda não disponibilizou os modelos de editais baseados na nova Lei 

de licitações. 

g. Cumpre salientar que os valores limites para realização de suprimento de fundos 

permanecem, até a edição de nova portaria, vinculados à Lei nº 8666, de 1993, nos 

termos dos inc. I e II do art. 1º da Portaria nº 2039-MD, de 14 AGO 14.  

h. Da mesma forma, os normativos (decretos, IN etc) que regulamentam a aplicação da 

Lei nº 8.666, de 1993 e demais Leis não podem ser utilizados na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021. 

* Recomenda-se a leitura do PARECER n. 00002/2021/CNMLC/CGU/AGU que trata da aálise 
jurídica de condicionamentos e requisitos para possibilidade de utilização da Lei nº 
14.133/21, como fundamento para embasar licitações e/ou contratações. 

 

5.2 Pregão Eletrônico 

 
Em âmbito federal, o Decreto 10.024/2019 regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica. 

Por tratar-se da modalidade mais utilizada, serão abordados alguns aspectos relevantes 

sobre o pregão eletrônico, relacionados ao trabalho do pregoeiro e equipe de apoio, conforme 

segue: 

As principais peculiaridades do pregão podem ser assim resumidas: 

a)  Objeto: aquisição de bens e serviços comuns, independentemente dos respectivos 

valores. 

b) Pregoeiro: a comissão de licitação é substituída no pregão pela figura do pregoeiro, que 
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deve ser agente público, e sua equipe de apoio. O pregoeiro tem a incumbência de dirigir os 

trabalhos (art. 3°, IV, da Lei 10.520/2002). 

c) Declaração de habilitação: na sessão pública, os interessados, ou seus representantes 

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente requisitos de habilitação, e 

entregarão os envelopes de proposta e de habilitação (art. 4°, VII, da Lei 10.520/2002). A 

declaração funciona como uma espécie de "habilitação provisória", fundada na presunção de boa-

fé dos licitantes. 

d) Tipo de licitação: a seleção da melhor proposta será realizada por meio do critério ‘menor 

preço’, observados os prazos máximos para fornecimento, especificações técnicas e parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital" (art. 4°, X, da Lei 10.520/2002). O 

critério do "maior desconto'', que reflete, na essência, o "menor preço", foi expressamente 

previsto no art. 7º do Decreto 10.024/2019.  

e) Inversão das fases de habilitação e julgamento: no pregão, ao contrário do que ocorre na 

concorrência, a fase de julgamento antecede a fase de habilitação. Com isso, a licitação ganha 

velocidade na contratação, pois, após julgar e classificar as propostas, somente verificará a 

habilitação do primeiro colocado. Se o primeiro colocado for inabilitado ou a sua proposta for 

considerada inexequível pelo pregoeiro, serão examinados os documentos de habilitação dos 

demais licitantes, na ordem de classificação e de maneira sucessiva (art. 4°, XII e XVI, da Lei 

10.520/2002). 

f) Propostas escritas e verbais: o pregoeiro julgará as propostas escritas, mediante o critério 

menor preço, e estabelecerá a ordem de classificação. Em seguida, os licitantes que apresentaram 

ofertas com preços até 10% superiores à melhor proposta poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor. Caso não haja pelo menos três propostas dentro dessa 

diferença (10%), os autores das melhores três melhores propostas, independentemente dos 

valores, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos (art. 4°, VIII e IX, da Lei 10.520/2002). 

g) Negociações: o pregoeiro pode negociar diretamente com o licitante classificado em 

primeiro lugar para que seja obtido preço melhor (art. 4°, XVII, da Lei 10.520/2002). 

h) Recursos: após a declaração do vencedor, os licitantes interessados deverão apresentar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A apresentação das razões escritas do recurso, 

no entanto, deve ocorrer no prazo de três dias, "ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente" (art. 4°, XVII, da Lei 10.520/2002). Verifica-se, portanto, a necessidade de 

apresentação imediata e motivada da intenção de recorrer, sob pena de decadência, devendo o 

recurso ser julgado mesmo que não sejam apresentadas as razões recursais no prazo de três dias.  

i) Inversão das fases de homologação e adjudicação: ao contrário das demais modalidades, 

no pregão a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor é anterior à homologação do 

procedimento (art. 4°, XXI e XXII, da Lei 10.520/2002). 
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5.3 Obras e Serviços de Engenharia 

 
As Obras de Engenharia não podem ser licitadas utilizando a modalidade Pregão (presencial 

ou eletrônico). 

Os serviços de engenharia, desde que considerados    como serviços comuns (mediante ateste 

de engenheiro), devem utilizar a modalidade Pregão. 

As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando (§ 2º, art. 7º da Lei 8.666/93): 

I. houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 

dos interessados em participar do processo licitatório; 

II. existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos  os seus 

custos unitários; e 

III. houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma.  

As obras devem ser custeadas com recursos alocados na ND 4.4.90.51.00, pois altera o 

patrimônio da UG. 

Deve ser utilizada a tabela SINAPI/CEF como referência para os preços relativos a 

obras/serviços de engenharia, nos termos do art. 3º do Decreto nº 7.983/13. 

Por fim, todas as obras militares devem ser de conhecimento da DOM por meio dos Gpt E, 

Comissões Regionais de Obras e Serviços Regionais de Obras. 

 
5.4 Sistema de Registro de Preços 

 
Como ferramenta para flexibilizar o planejamento e viabilizar a boa governança das 

aquisições, sugere-se a utilização do Sistema de Registro de Preços, nos termos Decreto nº 

7.892/13.  

Neste contexto, as UG do Exército, nas licitações de bens e serviços de uso comum, devem 

buscar realizá-las de forma conjunta e centralizada, na modalidade Pregão, pelo Sistema de 

Registro de Preços, valendo-se dos Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e 

Contratos (GCALC), formado pelos fiscais administrativos das UG, a critério do Comandante da 

Guarnição. 

As aquisições e contratações centralizadas trazem economia processual, de material e de 

pessoal, otimizando de forma substancial os recursos públicos. Por essa razão, todas as Unidades 

devem buscar estar inseridas num GCALC no âmbito de sua Guarnição. 

ATENÇÃO: O Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 alterou os limites das adesões a atas 
de sistemas de registro de preços. 
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6. PRINCIPAIS DOCUMENTOS GERADOS/CONSULTADOS NA SALC 
 
A SALC gera importantes documentos da Unidade e muitos deles envolvem obrigações e 

direitos de terceiros perante a Administração. Desta forma, seus integrantes devem pautar-se pela 

clareza, objetividade, legalidade e formalidade. 

Como regra geral, deve-se observar os preceitos da Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, 

utilizar a Lei nº 9.784/99, que rege todos os ritos relacionados aos processos administrativos na 

Administração Pública. 

 
6.1 Edital 

 
O edital é considerado a lei interna da licitação. O art. 40 da Lei nº 8.666/93 elenca todos os 

itens que ele deve conter. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada (art. 41 da mesma Lei). 

A Advocacia-Geral da União disponibiliza em seu sítio eletrônico (www.agu.gov.br) modelos 

de diversos tipos de editais, contemplando várias situações usuais das Unidades. Assim, a análise 

jurídica é otimizada e traz celeridade ao processo. 

A Unidade precisa observa os apontamentos da AGU e, quando discordar, apresentar as 

devidas justificativas, com base em legislação pertinente e documentação consistente, juntando-as 

aos autos, conforme dita a Lei nº 9.784/99, em seu art. 50. 

 

6.2 Termo Contratual 

 
O termo contratual é abordado nos artigos 54 a 80 da Lei nº 8.666/93 e constitui um tema 

muito interessante para estudo. Os editais, em particular os de serviços comuns ou serviços de 

engenharia, bem como os de fornecimento de bens de forma parcelada, devem conter a minuta 

do termo de contrato anexa. 

Os modelos de contratos, assim como dos editais, devem ser obtidos no sítio da AGU 

(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265), a fim de se evitar possíveis 

discordâncias com as legislações vigentes, bem como a ausência de alguma cláusula importante. 

Os modelos são atualizados periodicamente e contam com seções comentadas que muito 

contribuem para o entendimento das clausulas contratuais. 

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, 

bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais casos. Quando facultado, a Administração 

pode substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme art. 62 da Lei nº 

8.666/93. 

http://www.agu.gov.br/
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
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O termo, após analisado pela Assessoria Jurídica, deverá ser assinado pelas partes e 

publicado no DOU, como condição para sua eficácia (§ único, art. 61 da Lei nº 8.666/93). 

  

6.3 Termo Aditivo 

 
Os termos aditivos são documentos formais utilizados para alterar um contrato vigente, sem, 

contudo, modificar o objeto. Ele é comumente usado para prorrogação da vigência contratual, 
aumento ou redução de quantidades dentro dos limites legais, dentre outros. Este documento 
deverá receber o mesmo tratamento dado ao termo de contrato, especialmente quanto à 
necessidade de análise jurídica e publicação na imprensa oficial, devida a sua relevância no 
contexto da contratação. 

Especialmente no que tange às prorrogações contratuais, a AGU utiliza-se de pareceres 
referenciais para os processos cujos temas são usuais e comuns, contribuindo, desta forma, para a 
celeridade do processo. Os aditivos dos contratos alvo desses    pareceres, desde que atendidas 
todas as exigências neles elencadas, não necessitam ser  encaminhados para a AGU para análise. 

Ainda sobre as prorrogações, havendo previsão no edital, caberá à UG verificar e fazer 
constar do processo a demonstração da vantagem da prorrogação, o interesse das partes, a 
manutenção de condições de habilitação, a autorização prévia da autoridade competente, a 
existência de dotação orçamentária e a justificativa da sua necessidade. 

Para viabilizar esse processo, recomenda-se que ele seja iniciado com prazo razoável do 
término do contrato (antecedência de 90 dias).  

 
6.4 Apostilamento 

 
O apostilamento ou apostila é utilizado para formalizar aquelas alterações já estão previstas 

no próprio contrato, como é o caso, por exemplo, dos reajustes anuais. Este documento não 

necessita ser publicado na imprensa oficial, pois ele apenas materializa um procedimento já 

acordado entre as partes. 

 
6.5 Nota de Empenho 

 
A Nota de Empenho de Despesa é a contabilização do empenho propriamente dito. Ela 

reflete a determinação do OD, contida no despacho da requisição. O empenho de despesa é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento (art. 58 da 

Lei nº 4.320/64). Deverá estar de acordo com a finalidade do crédito recebido, sua natureza de 

despesa e limite, podendo ser: 

 Ordinário – para despesas cujo montante seja previamente conhecido e cujo pagamento 

deva ocorrer de uma só vez;

 Global – para despesas cujo valor seja conhecido, mas que seus pagamentos necessitem 

ser parcelados. Como exemplo, podemos citar as despesas com contratos.

 Estimativo – atender despesas cujo montante não é previamente conhecido, como no caso 

de Concessionárias de Serviço Público (água, luz e telefone).
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Sobre as notas de empenho com a modalidade NÃO SE APLICA, deve-se atentar para que 

esta situação seja utilizada somente para os casos em que não se aplica a Lei de Licitações, tais 

como: taxa de iluminação pública, multa de trânsito etc.  

 
6.6 Certidões Negativas 

 
As certidões negativas são documentos extraídos de sítios oficiais de órgãos de controle e 

fiscalização que atestam a situação tributária, financeira e fiscal das empresas fornecedoras, bem 

como indicar a existência de ocorrência impeditiva à contratação. 

Estes documentos devem ser consultados na fase de habilitação do processo licitatório (pela 

equipe de apoio ou Pregoeiro), no momento de se empenhar a despesa (por membro da SALC), 

por ocasião das prorrogações contratuais (por membro da SALC) e, ainda, no momento de 

pagamento (pelo agente do Setor Financeiro). São elas: 

 

Certidão Sítio Eletrônico 

SICAF https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf 

CNDT http://www.tst.jus.br/certidao (consta do SICAF) 

SIRCAD* https://www.ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f 

CADICON https://contas.tcu.gov.br/cadiconWeb/index.html 

CNJ http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 

 
CADIN 

SIAFI WEB 

(https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf) 

* Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP (Portal da Transparência) 
 

No caso das ocorrências impeditivas, deve-se verificar a abrangência da  penalidade 

registrada para o fornecedor, conforme a Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e quadro a seguir: 
 

Penalidade Abrangência 

Inc III, art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 

Quando imposta por qualquer UG do EB, produzirá efeitos em 
relação a todas as demais UG desta Força Singular. 

Inc IV, art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 

Independente de quem tenha aplicado, produz efeitos para toda 
a Administração Pública. 

Art. 7º da Lei nº 
10.520/02 

Quando imposta por qualquer órgão da Administração 
Pública Federal, se estenderá a todas as UG do Exército. 

 
 

7. EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
Os contratos de despesas devem ser previamente autorizados pelo órgão gestor responsável 

pela descentralização do crédito. Os contratos administrativos da Unidade devem estar publicados 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
http://www.tst.jus.br/certidao
https://www.ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2F
https://contas.tcu.gov.br/cadiconWeb/index.html
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf
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no DOU e registrados no Comprasnet Contratos para seu acompanhamento, seja pelo OD, pelos 

ODS ou pelos órgãos de controles Interno e Externo. Os contratos de receitas devem estar 

devidamente registrados no SIGA. 

É importante destacar que o Comprasnet Contratos é uma ferramenta do governo federal 

que automatiza os processos de gestão contratual e conecta servidores públicos responsáveis pela 

execução e fiscalização de contratos, tornando informações disponíveis a qualquer momento e 

melhorando as condições de gestão e relacionamento com fornecedores. Ao acessar o sistema, 

o usuário visualiza todos os contratos já cadastrados no SIASG; os empenhos originais registrados 

diretamente no SIAFI; todos os empenhos registrados no SIASG e todos os termos aditivos. 

Por fim, os contratos de despesas que tenham sua execução realizada em parcelas devem 

ser acompanhados criteriosamente pelo agente responsável. 

Para mais detalhes sobre o funcionamento do Comprasnet Contratos, segue abaixo o link do 

manual do sistema: 

https://comprasnet-contratos.readthedocs.io/pt_BR/latest/ 

 
7.1 Fiscalização de Contratos 

 
A fiscalização contratual é uma obrigação da Administração Pública, prevista no art. 58, inc. 

III e art. 67, ambos da Lei n˚ 8.666/93, podendo esta ser responsabilizada no caso de negligência 

deste dever. 

A fiscalização é fundamental para a obtenção dos resultados almejados pela Administração. 

Cabe a este agente a responsabilidade de atestar o resultado e alimentar o Ordenador de 

Despesas com as informações necessárias para que este possa autorizar o pagamento à 

Contratada. 

Sendo assim, o OD deverá ser criterioso ao escolher os agentes da administração para 

exercer tão importante função. 

A Instrução Normativa nº 5/2017 – SEGES/MPDG, em seu art. 39, estabelece que as 

atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por 

objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem 

como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao 

setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, 

reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 

dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de 

problemas relativos ao objeto. 

O art. 40 da mesma IN define que o conjunto de atividades de gestão e fiscalização da 

execução contratual compete ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização 

técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o caso. 

Por fim, o § 3º do artigo 40 citado prevê que as atividades de gestão e fiscalização da 

https://comprasnet-contratos.readthedocs.io/pt_BR/latest/
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execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo 

ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 

dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

Especial atenção deve ser dispensada aos contratos de serviços continuados com regime de 

execução indireta (empregado da terceirizada trabalhando diretamente na Unidade), pois estes 

demandam conhecimento pormenorizado da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária e pode 

ensejar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos da Súmula nº 331-

TST, no caso de falhas na fiscalização. 

Por fim, a Unidade deve avaliar a necessidade de criação de uma equipe de gestão e 

fiscalização de contratos, observando o que preconiza a Portaria nº 037-SEF, de 14 abril de 2020, 

em relação àqueles contratos que vão exigir do fiscal uma maior dedicação homem/hora devido à 

complexidade e o volume de recursos dispendidos.  

 

7.2 Reequilíbrio Econômico Financeiro dos Contratos 

 
As obrigações contratuais, eventualmente, demandam a atualização de seus valores por 

motivos diversos, ensejando tratamento diferenciado pela Administração, de acordo com cada 

situação. Esta adequação dos valores visa equilibrar o custo do contratado com a remuneração 

devida, com vistas a manter as condições efetivas da proposta (nos termos do Inc. XXI do art. 37 da 

CF/88). Esse processo deve ser instruído pelo fiscal ou equipe de fiscalização e formalizada pela 

SALC.  

São formas de realizar a manutenção dos valores contratuais: 

 Reajuste: previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso III, da Lei 8666/93, é a atualização 

do valor do contrato de acordo com um índice pré-estabelecido em cláusula contratual para fazer 

frente à inflação e manter as condições de execução  pela Contratada. Devido a esta previsão 

formal, ele pode ser realizado por meio de apostilamento. Somente é realizado após o interregno 

de 12 (doze) meses, a contar  da data de apresentação da proposta.

 Repactuação: como espécie de reajuste, tem seu regramento no Decreto nº 2.271/97, 

consiste na atualização da variação dos componentes dos custos das planilhas de custos e 

formação de preços de serviços contínuos ou de obras, levando-se em consideração acordos de 

convenções coletivas de trabalhadores e demais alterações que impactem a planilhas de custos. 

Visa à adequação dos novos valores de mercado, devendo             estar prevista em edital e deve 

restar demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, 

devidamente justificada.

 Revisão: prevista no art. 57, § 1º, art. 58, § 2º e art. 65, inciso II, letra d, da Lei 8666/93, e 

causado por fato superveniente, é a atualização dos valores contratuais advindos de situações 

eventuais imprevisíveis e inevitáveis alheias à vontade das partes, como a criação de impostos, 

situações de câmbio ou aumento de insumos de origem nacional ou internacional.
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7.3 Aplicação de Penalidades 

 
Trata-se de um dever-poder administrativo, uma prerrogativa inerente ao poder disciplinar 

da Administração, que deve ser exercida. Ou seja, não pode a Unidade deixar de aplicar 

penalidades aos fornecedores. 

A aplicação de penalidades decorre da inadimplência das empresas contratadas pela 

Administração. A Unidade deve tratá-los da mesma forma que os demais processos 

administrativos (como a sindicância, por exemplo), pois este não se configura um processo da 

SALC e sim da Organização Militar.  

Para viabilizar a aplicação de sanções, a Unidade deve controlar os envios e recebimentos 

das notas de empenhos à contratada a fim de dar início à contagem dos prazos de entrega 

previstos no Termo de Referência ou Edital. 

Este processo é regido pela Lei nº 8.666/93 e aplica-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99. 

Ele visa o adimplemento da execução contratual e criar uma cultura de responsabilidade no 

relacionamento entre contratante e contratada. Os princípios do  contraditório e da ampla defesa 

devem ser respeitados e formalizados no processo, de tal forma que não restem dúvidas sobre sua 

realização quando de averiguações futuras por quaisquer interessados. 

Segue uma tabela com os procedimentos elementares do processo: 
Passo Ação Responsável 

1º 
Solicitar abertura do processo pela parte 
prejudicada no contrato. 

Fiscal de Contrato/SALC 

2º 
Determinar a abertura do processo e nomear o 
encarregado. 

Ordenador de Despesas 

3º Realizar a abertura do processo. Encarregado do processo 
4º Notificar a empresa, abrindo prazo p/ defesa. Encarregado do processo 

5º 
Tomar ciência da Notificação e apresentar defesa  por 
escrito. 

Empresa contratada 

6º Receber a defesa da contratada Encarregado do processo 

7º 
Fazer a juntada dos documentos e elaborar o relatório, 
emitindo parecer sobre o caso. 

Encarregado do processo 

8º Enviar o relatório à autoridade competente. Encarregado do processo 

9º Emitir a decisão administrativa. Ordenador de Despesas 

10º Tomar ciência da decisão administrativa. Empresa contratada 

11º 
Apresentar recurso referente à decisão 
administrativa, se for o caso. 

Empresa contratada 

12º 
Receber, analisar e decidir sobre o recurso 
apresentado. Ordenador de Despesas 

13º 
Encaminhar o recurso para autoridade superior,    caso 
tenha mantido a decisão. 

Ordenador de Despesas 

14º 
Receber, analisar e decidir sobre o recurso 
encaminhado. Autoridade Superior 

15º Encaminhar decisão ao Ordenador de Despesa. Autoridade Superior 

16º Aplicar a decisão da autoridade superior Ordenador de Despesas 

17º Informar à empresa da decisão administrativa. Ordenador de Despesas 
18º Publicar a sanção no DOU e registrar no SICAF. SALC 
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Nos casos em que a Unidade não conseguir encontrar a contratada por quaisquer motivos, 

outras Organizações Militares podem ser eventualmente utilizadas para a execução de diligências. 

Na continuidade de insucesso na comunicação, as notificações e    decisões devem ser realizadas por 

meio de publicação no DOU (§4º, art. 26 da Lei nº 9.784/99). 

Nas situações em que o OD entender que sua decisão não deve ser alterada diante de 

alegações fundamentadas da Contratada, desejando manter seu posicionamento, este deve ser 

encaminhado a uma instância superior para ser decido por aquela autoridade (art. 109 da Lei nº 

8.666/93). 

 
8. AGRICULTURA FAMILIAR 

 
A fim de fomentar as atividades do campo, o Governo Federal instituiu a Lei nº 11.326/2006, 

a Lei nº 12.512/2011, o Decreto nº 7.775/2012 e as Resoluções nº 50/2012  e nº 64/2013, do 

Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos que regem as diretrizes para a 

operacionalização da Compra Institucional, no qual as Unidades do Exército se encontram 

enquadradas. 

O Decreto nº 8.473/15 tornou obrigatória a aquisição de alimentos de agricultores 

familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários, no 

percentual mínimo de 30% do total dos recursos recebidos para aquisição de gêneros, conforme 

o art. 1º. 

Sobre o assunto, a Instrução Normativa nº 02/2018-SEGES/MPDG dispõe sobre a Compra 

Institucional de alimentos fornecidos por agricultores familiares e pelos demais beneficiários. 

Neste sentido, deve-se observar as orientações contidas no Livro de Contratos de Objetivos 

Logísticos (COLOG), que traz pormenores sobre o tema. 

Por fim, outras informações importantes podem ser adquiridas no sítio eletrônico: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar. 

 
9. RESTOS A PAGAR 

 
A Unidade deve acompanhar os saldos de empenhos não liquidados ao final do exercício. 

Estes saldos poderão ser inscritos em restos a pagar não processados, para serem liquidados no 

exercício seguinte. Para isso, a UG deverá realizar uma análise criteriosa dos seguintes aspectos: 

 Real necessidade do bem ou serviço para a UG no próximo exercício; caso contrário, a nular 

o empenho, em tempo hábil, e utilizar o recurso para outra finalidade ou devolvê-lo (mediante 

autorização do órgão gestor responsável, se for o caso);

 Confirmação junto ao fornecedor da pretensão de entrega do bem e/ou prestação do 

serviço no exercício seguinte, evitando assim o cancelamento de RP; e

 Limites de margem de segurança previstos nas orientações da DGO, para os empenhos de 

http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar
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concessionárias de serviço público.

Este procedimento visa evitar, posteriormente, o cancelamento dos Restos a Pagar, o que 

significa perda de recurso por parte da Força. Neste contexto, cabe à SALC assessorar o Fiscal 

Administrativo na administração dos recursos a serem inscritos em Restos a Pagar, por ocasião do 

encerramento do exercício. 

Recomenda-se observar o Decreto nº 9.428/18, que altera o Decreto nº 93.872/86, para 

dispor sobre despesas inscritas em restos a pagar não processados. 

 
10. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

 
A SALC tem importante papel de destaque neste período do ano, pois cabe a ela empenhar, 

tempestivamente, os recursos descentralizados pelos órgãos gestores responsáveis. Assim, 

novamente o planejamento se reveste de grande importância. Neste momento, o Fiscal 

Administrativo deverá ter registradas as necessidades dos setores da UG, por prioridade. Tal 

conhecimento é primordial para o correto emprego dos recursos, no curto espaço de tempo que 

geralmente essas atividades se desenrolam. 

Por se tratar de uma prática corriqueira, no âmbito da Administração Pública Federal, a 

descentralização de recursos orçamentários no final do ano, compete à UG estar em condições de 

executá-los da melhor forma possível, com qualidade, atendendo suas necessidades. Recomenda-

se que a Unidade possua licitações homologadas em condições de contratação, atas de registro de 

preço vigentes, dentre outras medidas que facilitem o emprego seguro e ágil dos recursos. 

Deve haver o entendimento de que a Administração não visa somente o processo realizado, 

mas tem seu foco voltado para o alcance de resultados. Assim, mais do que empregar os recursos 

no tempo previsto, deve-se buscar a efetividade e a eficiência nas soluções empregadas. 

 
 

11. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 
 

11.1 Responsabilidade da comissão de licitação e do pregoeiro por resposta a 

questionamento/esclarecimento sobre disposição de edital 

Os esclarecimentos/questionamentos sobre disposição de edital destinam-se a esclarecer 

dúvidas decorrentes de eventual ou suposta ambiguidade do texto do ato convocatório, e podem 

ser formulados pelos licitantes interessados em participar da licitação ou por qualquer cidadão, 

titulares que são do direito subjetivo de petição aos poderes públicos (CF/88, arts. 5º, incs. XXIII e 

XIV, e 37, § 3º, incs. I e II). 

Para isso, é fundamental que o instrumento convocatório consigne os locais, horários e 

meios de comunicação aptos a recebê-los, e, ainda, que a resposta da Administração ocorra em 

data anterior à entrega dos envelopes, nas modalidades convencionais da Lei nº 8.666/93 

(concorrência, tomada de preços e convite), e à apresentação da proposta, em sendo a 

modalidade adotada o pregão. 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 9.2 

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) 
26 

 

 

 

As respostas aos questionamentos são prestadas pela Comissão de Licitação (art. 6º, XVI, da 

Lei nº 8.666/93) ou pelo pregoeiro (art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/02 e art. 11, II, do Dec. nº 5.450/ 

05), e são vinculativas para a Administração e para os licitantes, como anotou o Superior Tribunal 

de Justiça: “a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência pública é 

vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela 

adere ao edital” (REsp. nº 198.665–RJ, 2ª T., rel. Ministro Ari Pargendler, DJU de 3.5.1999). 

A resposta deve ser interpretativa, e não modificativa, da regra editalícia, vedada a utilização 

desse expediente para a criação de regra não prevista no edital ou convite, a atrair a 

responsabilidade da Comissão de Licitação ou pregoeiro frente ao controle externo. 

 

11.2 Responsabilidade da comissão de licitação em contratações diretas 

A verificação de que a contratação pretendida pela Administração pode realizar-se de forma 

direta, seja por inexigibilidade ou dispensa de licitação, é atribuição da autoridade competente na 

estrutura do órgão ou entidade pública, amparada que deve ser pela manifestação da assessoria 

jurídica (art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93).  

Tal atribuição não é da Comissão de Licitação, seja ela permanente ou especial. A Lei nº 

8.666/ 93, nos arts. 6º, XVI, e 51, delimita as atribuições conferidas à Comissão de Licitação, não 

estando inseridas no rol a manifestação ou autorização referente à contratação direta. 

 

11.3 Responsabilidade pela elaboração do projeto básico 

A tarefa de elaborar o projeto básico ou o termo de referência não é da Comissão de 

Licitação, nem do pregoeiro. A esses agentes conduzir a fase externa da licitação, que se inicia com 

a publicação do edital ou a expedição da carta-convite. 

A segregação de funções, além de influenciar na especialização de agentes e setores da 

Administração, delimita a competência administrativa e, por conseguinte, a responsabilidade de 

cada um dos envolvidos na licitação ou contratação direta. 

Está sujeito à responsabilização perante o controle externo, exercido pelo Tribunal de 

Contas, não só aquele que elaborou o instrumento convocatório viciado, como, também, aquele 

que elaborou projeto básico ou termo de referência defeituoso em que se baseou o edital ou o 

convite, seja ele agente público ou terceiro contratado pela Administração, e, ainda, a autoridade 

que o aprovou. 

Se a Comissão de Licitação ou o pregoeiro identificar ou suspeitar da existência de algum 

vício em um desses instrumentos, anexos obrigatórios do edital, deve promover diligência 

destinada a esclarecê-lo (art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993), suspendendo-se a licitação para esse 

fim, se necessário. Configurado vício capaz de macular a licitação, devem propor à autoridade 

competente a anulação do certame. 

 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 9.2 

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) 
27 

 

 

 

11.4 Responsabilidade de quem realiza pesquisa de preços 

Não cabe à Comissão de Licitação ou ao pregoeiro realizar a pesquisa de preços no mercado 

acerca do objeto da licitação. Essa atribuição deve ser confiada a agentes ou setores estruturados 

para essa finalidade, em vista da diversidade e complexidade dos objetos (princípio da segregação 

de funções), respondendo perante o controle externo caso a pesquisa tenha sido deficiente, 

ensejando a contratação do objeto com sobrepreço ou por preço inexequível. 

Mas os membros da Comissão de Licitação ou o pregoeiro não são absolutamente imunes à 

responsabilização caso tenham participado de insatisfatória pesquisa de preços, em solidariedade 

com os agentes que a realizaram. Ou seja, deve-se verificar se aquela pesquisa atende os 

requisitos necessários previstos na legislação em vigor. 

 

11.5 Responsabilidade de militar não integrante do quadro de pessoal efetivo 

Comissão de Licitação ou pregoeiro não se exime de responsabilidade perante o Tribunal de 

Contas da União sob o argumento de que não integrava o quadro de pessoal do órgão ou entidade 

pública licitante. A jurisdição da Corte de Contas federal alcança qualquer pessoa física que 

gerencie recursos públicos. 

 

11.6 Considerações sobre a responsabilização funcional 

Sobre os membros das comissões de licitação, pregoeiros e suas equipes de apoio cabe 

pontuar que: 

1) Por atuarem na fase externa dos certames (resposta a pedidos de esclarecimentos ou 

dúvidas acerca do edital, decisões sobre impugnações ao edital, decisões que habilitam ou 

inabilitam licitantes, classificam ou desclassificam propostas, juízo de aceitabilidade de preços, 

julgamento de recursos, adjudicação do objeto etc.), não convém, como regra geral, que 

desempenhem funções localizadas na fase interna (atos preparatórios da licitação) ou nos 

processos de contratação direta (sem licitação); 

2) Esses agentes respondem sempre subjetivamente por irregularidades, vícios ou danos que 

apresentem relação de causalidade com seus atos, comissivos ou omissivos, o que significa que 

será sempre indispensável, para configurar-se tal responsabilidade, que se comprove a culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia) ou o dolo (deliberada intenção) do agente; 

3) Admite-se que esses agentes sejam chamados a responder também por atos que hajam 

praticado ou de que tenham participado na fase interna da licitação (pesquisa de preços de 

mercado, elaboração de projeto básico, elaboração de ato convocatório), a despeito de não serem 

de sua regular competência; e 

4) Mesmo aqueles não ocupantes de cargo de provimento de carreira dos quadros 

administrativos, que venham atuar em Comissão de Licitação, como pregoeiro ou membro de 

equipe de apoio, estão sujeitos à responsabilização administrativa e penal. 
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12. RELACIONAMENTO COM O CGCFEx 
 

O CGCFEx deve ser visto pelos agentes da administração como um órgão de apoio e 

orientação. 

Sempre que houver dúvida sobre os procedimentos a serem implementados, devido à 

amplitude e complexidade do tema, recomenda-se consultar o sítio eletrônico do CGCFEx de apoio 

e também da SEF, em especial os Ofícios e Pareceres contidos na intranet da Asse2/SEF, buscando 

a solução para o problema. 

Caso persista a dúvida, elaborar consulta ao CGCFEx, por meio de documento MEMÓRIA, de 

acordo com o modelo previsto nas Instruções Gerais para a Correspondência do Exército (EB10-IG-

01.001), e no Caderno de Orientação 4.2 (Elaboração de Consultas), onde deverá constar, 

inclusive, seu parecer quanto ao pleito. 
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