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1 - INTRODUCAO 

A historia da Logistica das For9as Armadas remonta ao Brasil colonia, no 

Seculo XVIII, em 1767, foi criada na Cidade do Rio de Janeiro a primeira 

Organiza9ao Militar de transporte do Exercito portugues estacionada no Brasil -

"Remeiros do Arsenal de Guerra da Corte". Sua missao era transportar muni96es, 

equipamentos e generos alimenticios para os quarteis e fortifica96es localizadas na 

Baia de Guanabara. Nessa mesma epoca, em tres de mar9o de 1770, o Rei D. Jose 

I eo Primeiro Ministro D. SebasWio Jose de Carvalho e Mello, Marques de Pombal, 

criam a fun9ao de lntendente da Marinha no Arsenal da Bahia, com encargos 

administrativos e logisticos compativeis com a epoca: vistoriar a carga dos navios; 

fazer as arquea96es e fiscaliza9ao das embarca96es; comprar os generos 

necessarios aos armazens reais; vistoriar as obras reais; fiscalizar as matas, os 

cortes e a explora9ao das madeiras; controlar os hospitais militares; administra9ao, 

seguran9a e disciplina dos Arsenais; supervisao da constru9ao naval; e socorro 

naval. 

A Logistica Militar no Brasil acompanhou as mudan9as s6cias economico 

culturais do nosso pais, evoluindo nos momentos possiveis e adaptando-se nas 

fases menos favoraveis. Em sintese, manteve-se dimensionada a realidade 

nacional. Motivada por nova doutrina (Francesa, Americana ou nacional), imposta 

por conflitos (Guerra o Paraguai, Canudos, 2a Guerra Mundial, Missao de Paz ) ou 

derivada do pensamento da sociedade organizada (Moderniza9ao das · For9as 

Armadas), a Logistica Militar retrata, atualmente, o esfor9o das For9as Armadas em 

se manterem prontas para o cumprimento de sua Missao Constitucional. 

Ainda nesse contexto hist6rico, visualizando um futuro de media prazo 

identifica-se que a continentalidade de nosso territ6rio, 8.511.965 Km2
; 7.408 km de 

costa; 15.000 km de fronteira seca; o natural crescimento da economia nacional, 

participando do cenario competitivo mundial; a variedade de riquezas minerais, 

muitas em processo de esgotamento no mundo; nossas possibilidades 

agropecuarias e nossa riquissima Plataforma Continental, principal fonte de petr61eo 

para o Brasil, elevara o grau de prioridade as questoes de Defesa Nacional, 

destacando-se a importancia do poder belico, como instrumento diplomatico de 

dissuasao. 
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Sabre nossa Plataforma Continental, ressalta-se, tambem, que o territ6rio 

maritima brasileiro tern cerca de 3,6 milh6es de km2 
. 0 Brasil esta pleiteando, junto 

a ONU, urn acrescimo de 900 mil km2 a essa area, em pontos onde a Plataforma 

Continental vai alem das 200 milhas nauticas (370 km). Caso aceita a proposta 

brasileira, as aguas jurisdicionais brasileiras somarao quase 4,5 milhoes de km2
. 

Uma area maior do que a Amazonia verde. 

Uma Amazonia em plena mar. 

0 patrim6n o braSil ·ro no ma 



5 

2-ESTRUTURADASFORCASARMADAS 

Conforme artigo 1°, da Segao I, do Capitulo I, da Constituigao Federal as 

Forgas Armadas (FFAA) sao instituigoes nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Atendendo essa premissa 

constitucional cada Forga Armada agrupa-se em sistemas de atividade correlates, 

estruturando-se em comandos operacionais, departamentos ou equivalentes, com 

suas diretorias, secretarias, assessorias e outros 6rgaos subordinados. 

Em 10 de junho de 1999 e criado o Ministerio da Defesa (MD), 6rgao do 

Governo Federal incumbido de exercer a diregao superior das Forgas Armadas. Uma 

de suas principais tarefas e o estabelecimento de politicas ligadas a Defesa e a 

Seguranga do Pafs, caso da Politica de Defesa Nacional (PDN), atualizada em julho 

de 2005. 0 MD e o principal articulador de agoes que envolvam mais de uma Forga 

Singular. (Constitui~ao Federal do Brasil) 
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(www.exercito. mil.br) 
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3- GESTAO DE ATIVIDADES NAS FFAA 

A exemplo de outros 6rgaos e da iniciativa privada identificam-se nas FFAA 

dais seguimentos de gestae de atividade: 

1 - Atividades Finalisticas - voltadas para a missao constitucional de cada 

Fon;a, seja em adestramento ou em guerra; e 

2 - Atividades Meio - preve e prove o suporte necessaria para a Atividade 

Fim. 
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4- DOUTRINA LOGiSTICA PARA AS FORCAS ARMADAS 

A Portaria n° 614/MD, de 24/10/2002, dispoe sabre Doutrina de Logistica 

Militar. Esse diploma trata da base doutrinaria para desenvolvimento de estudos 

voltados a aplicabilidade, conceituagao e normatizagao da Logistica Militar para as 

tres FFAA. 

Com o advento da aprovagao, pelo Congresso Nacional, da lei 11.631, de 27 

de dezembro de 2007, Lei de Mobilizagao, a referida portaria entrara em processo 

de revisao. 



12 

5 - NiVEIS DO SISTEMA LOGiSTICO MILITAR 

Nivel Estrategico Nacional - Voltado para o desenvolvimento e para a defesa 

nacional, de responsabilidade do Governo Federal, sendo realizado pelos diversos 

Ministerios e Secretarias de Estado de acordo com a PoHtica Nacional vigente. 

Nivel Estrategico Militar - Trata do planejamento logistico de natureza 

exclusivamente militar no mais alto nivel, conforme orientagao do Comandante 

Supremo das FFAA. E realizado pelo MD por meio do Estado-Maior de Defesa, 

6rgao encarregado do planejamento conjunto e da coordena9ao operacional das 

forgas singulares. 

Nivel Operacional- Realizado no nivel comando em cada forga singular. 

Nivel Tatico - Neste nfvel as atividades de planejamentos sao diretamente 

ligadas as diretrizes de planejamento dos escal6es superiores, ou seja, planejam-se 

e executam-se as diretrizes superiores. (Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003). 

Diferentemente das FFAA, provavelmente por quest6es culturais, a iniciativa 

privada considera o Nivel Tatico acima do Nivel Operacional. 
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6 - FORMAS DE APOIO LOGiSTICO E SITUACOES DE GERENCIAMENTO 

6.1 Formas de apoio 

a. Apoio direto - E aquele proporcionado par um elemento de apoio 

logfstico a uma unidade ou fra<;ao especffica. E realizado se o gerente puder exercer 

convenientemente controle sabre o elemento de apoio. Caracteriza-se pela liga<;ao 

permanente entre o elemento de apoio e apoiado, cabendo a este determinar as 

prioridades dos trabalhos a serem realizados. 

b. Apoio ao conjunto - E aquele proporcionado por um elemento de apoio 

logistico em rela<;ao a todos ou varios elementos apoiados com os quais possui 

vincula<;ao especffica. Nessa situa<;ao, o gerente de apoio logfstico pode ·exercer 

efetivo controle sabre as a<;6es logisticas e sabre os meios de apoio. As prioridades 

de apoio sao estabelecidas pelo gerente logistico. 

c. Apoio por area - E aquele proporcionado par um elemento de apoio 

logistico em rela<;ao a elementos apoiados, sem vincula<;ao especifica, localizados 

em uma area geografica definida ou que por ela transitam. Da mesma forma que no 

apoio ao conjunto, o gerente logistico mantem efetivo controle das a<;oes logfsticas e 

de seus meios, bem como do estabelecimento das prioridades de apoio. 

d. Apoio suplementar- E aquele proporcionado porum elemento de apoio 

logfstico a outro elemento de apoio logfstico, para aumentar a sua capacidade de 

apoio. 

e. Apoio especffico - E aquele proporcionado por um elemento de apoio 

logistico a um elemento apoiado, em determinada e especifica tarefa logfstica. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edi<;ao, 2003). 
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7 - SITUACAO DE GERENCIAMENTO 

a. Reforge - E a situagao em que um 6rgao de apoio logistico au fragao dele 

fica temporariamente subordinada a outro 6rgao para fins de apoio logistico. 

b. lntegragao - E a situagao em que um 6rgao logfstico fica temporariamente 

subordinada a outro 6rgao, para fins de apoio logistico. 

c. Centrale Operacional - E a situagao em que um 6rgao fica 

temporariamente subordinado a outro para cumprir determinadas miss6es au tarefas 

especificas, normalmente, limitadas. (Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003). 
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8- FASES DA LOGiSTICA MILITAR 

Pela sua importancia, destacam-se as seguintes fases: 

a) Determinac;ao das Necessidades; 

b) Obtenc;ao; e 

c) Distribuic;ao. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edic;ao, 2003) 
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9- DEFINICOES PARA LOGiSTICA MILITAR: 

Logfstica Militar- E 0 conjunto de atividades relativas a previsao e a provisao 

dos recursos e dos servigos necessarias a missoes das FFAA. 

Fungao Logfstica - E a reuniao, sob uma Cmica designagao, de um conjunto 

de atividades logfsticas afins, correlatas ou de mesma natureza. 

Atividade Logfstica - E um conjunto de tarefas afins, reunidas segundo 

criterios de relacionamento, interdependencia ou similaridade. (Logfstica Militar 

Terrestre, 2° Edigao, 2003). 

0 LOGfSTICA =? ATIVIDADES LOGISTICAS =:;> T AREF AS 



17 

10- FUNCOES LOGiSTICAS ADOTADAS NAS FFAA 

10.1 Recursos Humanos; 

10.2 Saude; 

10.3 Suprimento; 

10.4 Manutengao; 

10.5 Transporte; 

10.6 Engenharia; e 

10.7 Salvamento. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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10.1 RECURSOS HUMANOS 

A fungao logistica Recursos Humanos (RH) refere-se ao conjunto de 

atividades relacionadas com o gerenciamento dos recursos humanos. Tern a seu 

cargo planejar, integrar e controlar as atividades de administragao, levantamento das 

necessidades, procura e admissao, preparagao e bem-estar do pessoal, aiE§m da 

manutengao do moral militar, desde o tempo de paz e em apoio 'as FFAA em tempo 

de guerra. 

A fungao logistica RH possui caracteristicas peculiares no ambito de cada 

forga singular, na maioria de suas atividades. Tais peculiaridades indicam que seus 

processes de planejamento, administragao e execugao devam ser conduzidos no 

ambito de cada forga armada componente do estado de guerra. (Logistica Militar 

Terrestre, 2° Edigao, 2003). 

Sao atividades da Fungao Logistica Recursos Humanos: 

a) Levantamento das necessidades; 

b) Procura e admissao; 

c) Preparagao; 

d) Administragao; e 

e) Bem-estar e manutengao do moral. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003). 
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10.2 SAUDE 

A fun<;ao logfstica saude refere-se ao conjunto de atividades relacionadas 

com a conserva<;ao dos recursos humanos nas condi<;6es adequadas de aptidao 

fisica e psiquica, por meio de medidas sanitarias de preven<;ao e de recupera<;ao, 

bern como a conserva<;ao da saude dos animais pertencentes a cada for<;a. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edi<;ao, 2003). 

Sao atividades da Fun<;ao Logfstica Saude: 

a) Levantamento das necessidades; 

b) Determina<;ao de pad roes psicofisicos; 

c) Sele<;ao medica; 

d) Medicina preventiva; e 

e) Medicina curativa. 

(Logfstica Militar Terrestre, 2° Edi<;ao, 2003) 
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10.3 SUPRIMENTO 

A fungao logfstica suprimento refere-se ao conjunto de atividades que trata da 

previsao e provisao do material de todas as classes de suprimento catalogados nas 

FFAA. Tem como atividade o levantamento das necessidades, a obtengao e a 

distribuigao. 

A palavra "suprimento" pode ser, tambem, empregada com sentido geral de 

item, artigo ou material. 

Sao atividades da Fungao Logistica Suprimento: 

a) Levantamento das necessidades; 

b) Obtengao; e 

c) Distribuigao. 

(Logfstica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 

Os suprimentos dividem-se nas seguintes Classes: 

Classe I - Material de Subsistencia 

Classe II- Material de lntendencia 

Classe Ill- Combustfveis e Lubrificantes 

Classe IV - Material de Construgao 

Classe V- Armamento e Munigao 

Classe VI - Material de Engenharia e de Cartografia 

Classe VII- Material de Comunicag6es, Eletr6nica e de Informatica 

Classe VIII- Material de Saude 

Classe IX- Material Naval, de Motomecanizagao e de Aviagao 

Classe X - Materiais nao inclufdos nas demais classes 

(Logfstica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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10.4 MANUTEN<;AO 

A fungao manutengao refere-se ao conjunto de atividades que sao 

executadas visando manter o material na melhor condigao para emprego e, quando 

houver avarias, reconduzi-lo aquela condigao. 

Manutengao tambem e a combinagao de agoes tecnicas, administrativas e de 

supervisao, destinadas a manter ou recolocar um equipamento em condig6es de 

desempenhar, eficazmente, as fungoes para as quais foi projetado. 

Representa, ainda, um conjunto de agoes sistematicas e procedimentos que 

visam a otimizar as condigoes originais dos equipamentos, introduzindo melhorias 

para evitar a ocorrencia ou reincidencia das falhas e reduzir os custos. Deve evitar a 

indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde a aparencia externa, ate as 

perdas de desempenho. (Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003). 

Sao atividades da Fungao Logistica Manutengao: 

a) Levantamento das necessidades; 

b) Manutengao preventiva; 

c) Manutengao modificadora; e 

d) Manutengao corretiva. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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10.5 TRANS PORTE 

A fungao logistica transporte refere-se ao conjunto de atividades que sao 

executadas, visando ao deslocamento de recursos humanos, material e animais par 

diversos meios, em tempo e para os locais predeterminados, a fim de atender as 

necessidades. (Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 

Fungao Logistica Transporte: 

Em fungao da via utilizada, o transporte abrange as seguintes modalidades: 

a) Aereo; 

b) Aquaviario (oceanica, de cabotagem e em aguas interiores); 

c) Terrestre (rodoviario e ferroviario); e 

d) Com emprego de dutos. 

Sao atividades da Fungao Logfstica Transporte: 

a) Levantamento das necessidades; 

b) Selegao do modal; e 

c) Gerencia de transportes. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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10.6 ENGEN HARIA 

E o conjunto de atividades que estao orientadas para o planejamento e a 

execugao de obras ou servigos com o objetivo de obter e adequar a infra-estrutura 

fisica e as instalagoes existentes as necessidades das FFAA. 

Obra de engenharia e o empreendimento envolvendo conhecimentos e 

tecnicas de engenharia, com a aplicagao e/ou emprego de mao-de-obra, materias e 

equipamentos. 

Servigo de engenharia e a atividade intelectual e/ou ffsica destinada a obter 

determinada utilidade, envolvendo trabalhos tecnico-profissionais de engenharia, tais 

como assessoria, consultoria, vistoria, pericia tecnica, projeto, manutengao, 

demoligao, remogao de benfeitoria e instalagoes. 

lnstalagao e 0 sistema integrado de equipamentos, pegas, conjuntos e 

simi lares, agregado ao solo ou a benfeitoria, com a finalidade de dar suporte. fisico a 

uma serventia especffica. 

lnfra-estrutura viaria compreende a rede de vias de transporte terrestres 

(rodovias, ferrovias e dutos) e aquateis (particularmente as interiores) e os terminais 

de transporte terrestres, aquateis e aereos. 

0 im6vel e urn terreno, com ou sem benfeitoria, que possui urn s6 titulo de 

propriedade. Sua obtengao, adequagao, manutengao, administragao e 

desincorporagao sao tarefas afetas a fungao logistica engenharia. (Logistica Militar 

Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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Sao atividades da Fungao Logfstica Engenharia: 

a) Construgao; 

b) Ampliagao; 

c) Reforma; 

d) Adequagao; 

e) Reparagao; 

f) Restauragao; 

g) Conservagao; 

h) Demoligao; 

i) Montagem; e 

j) Avaliagao. 

(Logistica Militar Terrestre, 2° Edigao, 2003) 
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10.7 SALVAMENTO 

A fungao logistica salvamento e o conjunto de atividades que sao executadas, 

visando a salvaguarda e ao resgate de recursos humanos e materias, suas cargas 

ou itens especificos. 

Sao atividades da Fungao Logistica Salvamento: 

a) Combate a inc€mdio; 

b) Controle de avarias; 

c) Controle de danos; 

d) Remogao; 

e) Reboque; 

f) Desencalhe ou flutuagao de meios; e 

g) Resgate de recursos materias acidentados, cargas ou itens especificos. 

(Logistica Militar T errestre, 2° Edigao, 2003) 

Todas as Fungoes Logisticas que incluem nas suas atividades "Levantamento 

das Necessidades" inserem custos nesse levantamento e utilizam metodos similares 

ao ABC (Activty-Based Costing). 
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11- EQUIPAMENTOS DE EMPREGO MILITAR 

Gada Fon;:a Armada atua em urn vetor especifico para o cumprimento de sua 

missao: agua, terra e ar. Os vetores se complementam e se integram convergindo 

para o mesmo objetivo final: a defesa da patria. 

0 ambiente de atuagao de cada Forga Armada exigi caracterfsticas 

especfficas dos equipamentos belicos. A dimensao, a tecnologia, o valor agregado, 

o treinamento de pessoal e a cauda logfstica configuram a complexibilidade de 

emprego desses equipamentos. 

0 vetor de atuagao associado ao perfil do equipamento condiciona a 

proporgao de efetivos distribufdos em cada Forga: 65,86%, no Exercito; 17,33%, na 

Forga Aerea e 16,81 %, na Marinha (www.defesa.gov.br). Gonsequentemente, esse 

fato provoca reflexos na execugao e importancia de determinadas fungoes logfsticas. 

Quanta maior o efetivo em homens e mulheres, maiores as necessidades logfsticas 

individuais, o que nao significa, necessariamente, maiores custos financeiros, haja 

vista, que a manutengao de determinados equipamentos ultrapassa 

significativamente os custos de manutengao de pessoal (alimentagao, fardamento, 

alojamento, assistencia a saude). Entretanto, aqui, nao incluimos a cauda 

previdenciaria em nossa analise, focada apenas no curta e media prazo, mesmo 

ciente do reflexo no "Gusto Brasil" a Iongo prazo. Esse custo nos paises 

desenvolvidos e absorvido pelo "Gusto Nagao", consequencia natural da importancia 

e projegao de um pafs no cenario internacional. 
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12- LOGiSTICA EM TEMPO DE PAZ 

Em tempo de paz a Logfstica Militar aproxima-se da Atividade Meio, pais visa 

prever e prover o apoio necessaria ao funcionamento dos equipamentos, instalagoes 

militares e necessidades individuais de seu pessoal. 

A estruturagao das FFAA e sua ocupagao no territ6rio nacional levaram em 

consideragao peculiaridades hist6ricas da polftica de defesa nacional, o vetor de 

atuagao de cada Forga e as caracterfsticas de seus equipamentos. 

A Marinha do Brasil, juntamente com sua estrutura de apoio, se faz presente 

na costa brasileira, Amazonia, Mato Grosso do Sui e, em missao especial, na 

Antartida. Ha 6rgaos internes de assessoramento, que auxiliam o Comando da 

Marinha nas decis5es corporativas, com reflexo direto no sistema logfstico da Forga. 

Par questoes logfsticas e estrategicas a estrutura de apoio da MB (Marinha do 

Brasil) concentra grande parte do planejamento de apoio, ouvidos os escal5es 

interessados, e descentraliza o necessaria para execugao, que e realizada par 

arsenais; depositos; centros de obtengao; hospitais e etc. 

0 Exercito Brasileiro, juntamente com sua estrutura de apoio, se faz presente 

em todo territ6rio nacional. Ha 6rgaos internes de assessoramento, que auxiliam o 

Comando do Exercito nas decisoes corporativas, com reflexo direto no sistema 

logistico da Forga. 

0 planejamento do apoio e centralizado, ouvidos os escal5es interessados, 

porem, tendo em vista a amplitude de sua presenga no territ6rio nacional e 

obedecendo as caracterfsticas regionais de mercado, o EB (Exercito Brasileiro) 

transfere grande parte das obteng5es, centralizando apenas itens especfficos, 

Material de Emprego Militar e de complexibilidade que tragam reflexes na cauda 

logistica. Essa descentralizagao e executada par parques de manutengao; batalhoes 

logisticos; arsenais; Batalh5es de Suprimento; hospitais e etc. 

A Forga Aerea Brasileira, juntamente com sua estrutura de apoio,. se faz 

presente em pontos estrategicos no territ6rio nacional. Ha 6rgaos internes de 

assessoramento, que auxiliam o Comando da Aeronautica nas decis5es 

corporativas, com reflexo direto no sistema logfstico da Forga. 
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Por questoes logfsticas e estrategicas a estrutura de apoio da Aeronautica 

concentra grande parte do planejamento de apoio, ouvidos os escaloes 

interessados, e descentraliza o necessaria para execuc;ao, que e realizada por 

arsenais; parques; depositos; hospitais e etc. 

Gada Forga mantem estruturas tecnol6gicas internas de controle de seus 

fluxos de suprimento, manutengao e de RH, entre outros. No geral, esses produtos 

sao desenvolvidos por centros de desenvolvimento de sistemas de cada Forga 

Armada, utilizando a elevada capacitagao tecnica de seu pessoal. Esses produtos 

assemelham-se aos ERPs (Enterpreise Resourse Planning) utilizados na iniciativa 

privada. 

Ha uma polftica de minimizagao de dependencia externa para o atendimento 

das necessidades das FFAA. Com a criagao da Secretaria de Agoes Especiais de 

Longo Prazo o governo brasileiro pretende reforgar o apoio ao MD no sentido de 

realizar estudos que priorizem as relagoes contratuais vinculadas a transferencia de 

tecnologia; valorize a industria nacional, propondo, ainda, uma perspectiva de 

duragao dos fornecimentos que permita ao empresariado materializar investimentos, 

custos e etc. 
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13- LOGISTICA EM ESTADO DE GUERRA 

Em estado de guerra, ao contn3rio da situagao de paz, a Atividade Meio 

aproxima-se da Logistica Militar, pais diversas necessidades sao incorporadas as 

Fungoes Logisticas. 

Doutrinariamente, leva-se em consideragao para o planejamento logistico a 

area de atuagao, territ6rio nacional ou estrangeiro; o perfil do conflito; a capacidade 

do inimigo, militar e economico; sua vontade de lutar e etc. Esses fatores, entre 

outros, sinalizam para o volume de meios empregados; suprimentos e provaveis 

ressuprimentos. 

A estruturas montadas para realizar Fungoes Logisticas em proveito das 

manobras militares, assemelha-se aos CD (Centros de Distribuigao) e Centros de 

Manutengao entre outros, que se escalonam no terreno conforme a missao, as 

distancias e tipo de suprimento a ser realizado. Hospitais Militares, quando 

desdobrados em campanha, podem utilizar sistemas modulares ou containeres para 

atendimento. Em todos os casas citados pode-se ocupar, tambem, quando 

necessaria, instalagoes, adaptadas, existentes nas localidades de operagao. 

As FF AA consideram imperativo nesse processo a capacita<;ao da economia 

nacional, em particular do segmento industrial, para garantir o atendimento de suas 

necessidades e minimizar do impacto desse estado junto a sociedade. 
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14- SISTEMA DE COMPRAS NAS FFAA 

As FFAA utilizam os mecanismos disponiveis na administragao publica 

federal para realizarem suas compras. 

A Lei 8.666, de 21 Jun 93, Licitagoes, juntamente com a Lei n° 10.520, de 17 

Jul 02, lnstituigao do Pregao, e Decreta n° 3.931, de 19 Set 01, Sistema de Registro 

de Pregos, e referenda de procedimentos para as aquisig6es. 

As fases para realizagao de compras de servigos e bens, uma vez 

autorizadas a despesa, sao as seguintes: 

a) ldentificagao da necessidade de licitagao, atualmente, valores ate R$ 

8.000,00 dispensam licitagao, porem exigem pesquisa de prego; 

b) Realizagao do processo licitat6rio (Convite, Tomada de Pre<;o, Leilao, 

Concurso, Concorrencia ou Pregao); 

c) Ratificagao do certame (adjudicagao e publicagao no Diario Oficial da Uniao); 

d) Empenho da despesa; 

e) Liquidagao da despesa (ato de confirmar o servigo ou entrega do bern, parcial 

ou totalmente); e 

f) Pagamento (ultima fase da despesa). 

Toda a empresa interessada em fornecer para as FFAA devera estar 

cadastrada junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 

e recebera seus pagamentos por intermedio do SIAFI (Sistema lntegr~do de 

Administragao Financeira). 

Qualquer certame licitat6rio realizado pela administragao publica federal tera 

seus atos, incluindo o resultado disponibilizado no Site www.comprasnet.gov.br; este 

orienta todos os procedimentos para cadastramento. 

Para aquisigoes de alta tecnologia ou significative valor agregado, que 

envolvam acordos internacionais ou, ainda, que necessitem adaptagoes do sistema 

de apoio logfstico poderao ser utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Se houver necessidade de manter a padronizagao requerida pela estrutura de 

apoio logistico dos meios navais, aereos e terrestres, mediante parecer de 

comissao instituida por decreta, exceto materiais de uso pessoal e 

administrativos, a licitagao sera dispensavel (Art 24, da Lei 8.666); 
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b) Nos casos em que as aquish;oes de materiais, equipamentos ou generos que 

s6 possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusive, vedada a prefer€mcia de marca, devendo a comprova9ao de 

exclusividade se feita atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do 

comercio do local em que se realizaria a licita9ao ou obra ou servi9o, pelo 

Sindicato, Federa9ao ou Confedera9ao Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes sera inexigfvel a licita9ao (Art 24, da Lei 8.666); 

c) Nos casos de acordos internacionais o Poder Executive levara a proposta de 

acordo para aprova9ao pelo Congresso Nacional. Em caso de aprova9ao 

podera ser dispensada a celebra9ao de certame licitat6rio (Constitui9ao 

Federal). 
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15- SISTEMA DE CATALOGACAODAS DAS FFAA 

0 MD mantem um sistema de catalogac;ao disponibilizado no seu Site 

www.defesa.gov.br, incluindo legislac;ao pertinente. 

0 que e 

E o conjunto de tarefas, normas e procedimentos necessarios ao 

estabeledmento de uma identificac;ao (mica para cada item de suprimento, 

representada por um numero internadonal de treze digitos. Uma vez catalogado, o 

item passa a distinguir-se de qualquer outro, facilitando o seu gerenciamento. 

Quando Catalogar 

A catalogac;ao e realizada quando uma Forc;a Armada necessita e~ercer o 

gerenciamento de um determinado item. Qualquer item pode ser catalogado, desde 

que haja uma necessidade gerencial. 

Como Catalogar 

A catalogac;ao e executada apenas pelas Agendas de Catalogac;ao das 

Forc;as Armadas. 

A catalogac;ao consiste na reuniao dos dados necessarios a uma identificac;ao 

atraves da enumerac;ao das caracteristicas fisicas e de desempenho de determinado 

item. Os dados relativos ao fabricante, bem como o c6digo de referenda do produto, 

sao tambem necessarios a catalogac;ao. 

Os documentos tecnicos, fornecidos pelo fabricante, constitueni-se no 

respaldo documental da catalogac;ao, devendo ser arquivados na propria Agenda 

Catalogadora, a qual passa a ser responsavel pelas atualizac;oes e consistencia dos 

dados referentes ao item. 

Beneficios e Vantagens 
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Beneficios Logisticos 

a) Permite o uso de linguagem (mica por todos os setores que tratam de 

material; 

b) Pro move a concentragao de informagoes sobre itens de suprimento; 

c) Favorece a um controle gerencial dos itens; 

d) Permite a redugao de areas de armazenagem; e 

e) Facilita o apoio logistico integrado entre usuarios do sistema (fon;:as e 

paises). 

Vantagens Comerciais 

a) 0 Brasil passa a ser reconhecido como um pais que detem um nivel elevado 

de informagoes sobre seus itens, o que repercute na industria de modo geral; 

e 

b) Os itens catalogados e seus respectivos fabricantes passam a ser conhecidos 

por mais de 50 paises. 
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16- Conclusao 

0 surgimento da logistica militar no Brasil adveio de necessidades peculiares 

da epoca: defesa da costae do territ6rio contra sucessivas invasoes e, tambem, as 

caracterfsticas dos equipamento e animais utilizados naquela epoca. 

0 cenario de evolw;ao polftica iniciado com o Brasil colonia, elevado, 

posteriormente, a Reina Unido e Algarves, somando ao advento da independencia 

e finalmente o surgimento da Republica, com seus conflitos internos e externos, 

moldaram o que sao hoje as Forgas Armadas do Brasil. 

Em particular na fase iniciada com a consolidagao da Republica houve um 

aumento de enfase na criagao de quarteis, principalmente do Exercito, em fungao de 

aspectos de defesa do territ6rio ou de polfticas internas. 

A estrutura das Forgas Armadas seguiu adaptando-se aos momentos 

hist6ricos de nosso pais, associado a peculiaridade de seu vetor de atuagao. 

As FFAA procuram incorporar em sua estrutura novas formatos para gestao 

de seus processes, destacando-se os aspectos relacionados a tecnologia como 

meio facilitador de gestao ou como setor isolado de gerenciamento de equipamentos 

de alta tecnologia; exemplos dessa iniciativa e a Diretoria de Aviagao do Exercito, o 

Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial da Aeronautica e a Secretaria de 

Ciencia Tecnologia e lnovagao da Marinha, entre outros organismos. 

A divisao das gestoes de atividades em dais campos de atuagao, meio e 

finalistico, permitem a identificagao e priorizagao das tarefas a serem realizadas, 

mantendo a relevancia devida a missao constitucional, evitando desvios de 

prioridade. 

A procura pelo aperfeigoamento dos modelos de gestao em proveito da 

logistica levou o govern a a propor ao Congresso Nacional a aprovagao · da Lei 

11.631, sancionada em 27 de dezembro de 2007, Lei de Mobilizagao. Esse diploma 

orienta o Governo Federal na gestao dos processes de obtengao dos meios 

necessaries ao esforgo de guerra. ConseqOentemente, todos os comandos militares, 

inclusive, alguns ministerios deverao adaptar-se a nova lei. 

A estruturagao da logistica em niveis de atuagao, de Estrategico Nacional ate 

o Nivel Tatico, permite a materializagao dos diversos vetores de comprometimento, 
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atribuindo-lhes responsabilidades de gestoes polfticas, planejamento gerencial e 

executive, convergindo para a execw;ao de tarefas, seu nfvel mais elementar. 

As fases da logistica militar, advinda de longa experiencia e estudo, iniciada 

com a determinagao das necessidades e finalizando-se com a distribuigao, permite 

materializar a organizagao dos processes logisticos e identificar as melhores formas 

de atendimento das necessidades. 

Ao se definir logistica militar; fungao logistica; atividade logistica e tarefas, 

procura-se dimensionar e agregar os trabalhos logisticos, partindo-se do nivel 

gerencial e atingindo a etapa executiva da tarefa, alem de relacionar atividades 

correlatas. 

As Fungoes logfsticas agregam-se em atividades correlatas, visam facilitar o 

planejamento e execugao da atividade logistica. 

As Fungoes logfsticas nas FFAA basicamente atendem as necessidades e 

peculiaridade de cada Forga. 0 Ministerio da Defesa vern propondo a realizagao de 

estudos no sentido de aproxima-las, na medida do possivel. 

Os equipamentos militares sao uma variavel determinante no planejamento 

logfstico. A cauda logistica, as estruturas de manutengao, as necessidades em 

pegas de reposigao e outros aspectos sao condicionadas a complexibilidade do 

equipamento. 

A estrutura logistica em tempo de paz aproxima-se, naturalmente, da 

atividade meio, pois prioriza o funcionamento dos equipamentos, instalagoes, 

suprimentos e recursos humanos visando o adestramento da tropa para o 

cumprimento de suas missoes constitucionais. 

0 processo hist6rico, o memento de surgimento de cada forga armada, as 

peculiaridades e necessidades, estrategicas ou particulares, determinaram o formate 

da ocupagao das FFAA no territ6rio nacional, e, conseqOentemente, a estrutura 

logistica em tempo de paz. Nesse contexte a logistica em tempo de paz procura 

atender as demandas existentes em cada forga. 

A recente criagao da Secretaria de Agoes Especiais de Longo Prazo 

materializa o esforgo do governo em tratar as questoes de Defesa Nacional com a 

relevancia devida. Varies estudos veem sendo realizados no sentido de identificar 

nossas vulnerabilidades, apontar solugoes e propostas para realizagao de projetos 

de medio e Iongo prazo. Existe uma preocupagao em minimizar a dependencia 
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estrangeira de tecnologia militar e, tambem, de capacitar, dentro do possfvel, o 

parque industrial brasileiro para produgao belica necessaria, visando dar suporte as 

atividades de nossas FF AA. 

Em tempo de guerra ha o predominio da atividade finalistica. Todos os meios 

disponiveis sao direcionados para o esforgo principal. As estruturas se moldam ao 

perfil do conflito. Utilizam-se as instalagoes disponiveis, acampamento em barracas, 

sistemas de containeres e etc, tudo visando o atendimento das necessidades, 

observadas as peculiaridades do tipo de apoio logistico prestado e suprimentos a 

serem fornecidos. 

Atualmente, existe no governo brasileiro uma real preocupagao com o reflexo 

para economia nacional, no caso de mudanga de estado de paz para guerra; 

entretanto, essa preocupagao, ainda, encontra-se em fase inicial de estudos. 

0 sistema de compras das FFAA cumpre os diplomas legais existentes que 

regulam esse procedimento. Existem nas pr6prias regulamentagoes, instrumentos 

de excegao, aplicados nos casos necessaries; porem, em estado de guerra o 

Presidente da Republica, assessorado pelo Conselho de Defesa Nacional podera 

propor medidas especificas sobre aquisigao dos meios necessarios ao esforgo de 

guerra. 

A catalogagao consiste em uma proposta de normatizar na identificagao de 

itens de suprimento, utilizando-se padroes internacionais. Esse procedimerito visa, 

tambem, atender as necessidades de internacionalizagao da produgao belica ou 

similar para o mercado internacional. Assim, a empresa brasileira consegue 

apresentar seus produtos ao mercado belico mundial. 

0 Ministerio da Defesa mantem urn sistema de catalogagao disponibilizado no 

seu Site www.defesa.gov.br, incluindo legislagao pertinente. 

Assim, as FFAA apresentam-se como instituigoes voltadas para sua missao 

constitucional, modernizando e adaptando seus conceitos logfsticos ao novo 

cenario mundial e, principalmente, as caracterfsticas da economia nacional. 
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