17 de maio de 2017

COLOG participa de reunião técnica com COMDEFESA e DEPAR
Durante a tarde do dia 11 de maio estiveram presentes no Departamento da Indústria de
Defesa (COMDEFESA), representantes do Departamento de Ação Regional (DEPAR) e do
Comando Logístico do Exército (COLOG), com o objetivo de esclarecer processos de licitações.
Foram apresentadas as características gerais, objetivos, demanda, óbices, necessidades e
informações referentes ao Comando.
O objetivo da reunião técnica realizada foi a parceria do COLOG junto à FIESP, para
divulgação dos editais do Exército Brasileiro (EB) no aplicativo Ponte de Negócios. O app foi
desenvolvido pela FIESP para facilitar os processos licitações, e por meio desta ferramenta são
divulgados os editais para as indústrias cadastradas no sistema.
Para mais informações sobre a plataforma
http://pontedenegocios.fiesp.com.br, e cadastre-se.
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Resumo da apresentação da APPCO/COLOG
De acordo com diretrizes estratégicas do Exército, o COLOG orienta e coordena o apoio
logístico, prevendo e provendo, no campo dos grupos funcionais, suprimento, manutenção e
transporte. Em sua estrutura organizacional, o Comando conta com a Assessoria de
Planejamento, Programação e Controle Orçamentário – APPCO. Dentre suas atribuições, a
APPCO realiza as aquisições centralizadas de bens e serviços peculiares ao Sistema Logístico do
Exército Brasileiro, por meio do seu Centro de Obtenção.
As principais demandas apresentadas foram:

classe I e II - Gêneros alimentícios secos e frigorificados (QS - aquisição
descentralizada por RM; e QR – aquisição descentralizada por OM); Ração animal e
produtos veterinários (aquisição descentralizada por OM); Ração Operacional humana;
Fardamento individual completo (têxteis e calçados); Equipamentos individuais de
campanha; e Capacetes e coletes balísticos;

classe II, III e V - Armários, camas, colchões, barracas, toldos e outros materiais de
emprego em campanha; Material de cama e banho; Combustíveis (gasolina, óleo diesel
e querosene de aviação); Óleos e lubrificantes para veículos, aeronaves e armamentos;
Munições de vários tipos e calibres (armamento leve, pesado e carros de combate);
Granadas e explosivos diversos;

classe V e IX: Veículos diversos sobre rodas (transporte de pessoal, cargas comuns
e especiais); Armamentos diversos (individuais e de frações); Instrumentos óticos e
aparelhos de pontaria para gerenciamento do tiro; Carros de Combate blindados sobre

rodas e lagartas; Peças e conjuntos de reparação para a manutenção de veículos e
aeronaves; e Material de defesa química, biológica, radioativa e nuclear.
Foram apontados também óbices encontrados durante o processo das aquisições.
Algumas dificuldades são:

Obter valores dos bens e serviços específicos de acordo com os praticados
pelo mercado (preço de referência);

Mercado restrito (poucos fornecedores) que atendam às demandas especializadas
do Comando Logístico;

Elevado número de ações judiciais por parte das empresas participantes dos
certames licitatórios contra a Administração. Exemplo recorrente: Fardamento –
denúncias protelatórias em diversos níveis da Justiça – TCU, MPF, Justiça Federal, Polícia
Federal, etc. );

Dificuldade das empresas em honrar as condições de entrega previstas nos
contratos;

Manter-se com a documentação obrigatória em dia no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAFI);

Falta de conhecimento das empresas da sistemática de aquisições do Comando
Logístico.
Após considerarem diversos aspectos e variáveis acerca dos pontos acima mencionados,
foi apresentada a forma de se cadastrar para participar de licitações do governo federal.
O cadastramento como fornecedor, para recebimento de informações via e-mail, se faz
diretamente no site www.comprasgovernamentais.gov.br (orientações estão no manual
disponível no site). É necessário também fazer inscrição no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores) em qualquer Unidade do Serviço Público Federal (necessário estar negativado
em relação ao FGTS, Previdência Social, Receita Federal, Dívida Ativa da União e com o Balanço
Contábil em dia e com bons índices de liquidez, solvência, etc, *maiores que 1*). Toda
documentação necessária p/ cadastramento e
habilitação consta no site
www.comprasgovernamentais.gov.br (acesso livre-sicaf/publicações/manuais-faq/natureza
jurídica).
Um dos resultados dessa reunião técnica foi o estabelecimento de um canal de
comunicação institucional entre o COMDEFESA/FIESP e a APPCO/COLOG, com o objetivo de
dirimir dúvidas, propor soluções para otimizar processos e obter orientações sobre a participação
nas licitações.
Para que todos tenham acesso a ainda mais informações, o COMDEFESA disponibiliza os
contatos para envio de dúvidas ou sugestões aos contatos abaixo:
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO (alimentos, fardamento,
etc.) | http://www.dabst.eb.mil.br/ | (61) 3415-6741

calçados, mochilas, munições,

DIRETORIA DE MATERIAL (viaturas administrativas e militares, peças de manutenção,
armamentos, lubrificantes, etc.) | http://www.dmat.eb.mil.br | (61) 3415-5698

DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO (peças e serviços de Mnt diversos em
aeronaves de asa rotativa.) | (61) 3415-5056
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