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PROCESSO DE COMPRA DE EQUÍDEOS VOLTADOS PARA GLO NO ÂMBITO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
Eric Cavalcante Galhardo* 

Rafael Silva Romani** 
 

RESUMO 

O presente artigo tem a finalidade de apresentar um processo que melhore a 

eficiência da compra de equídeos voltados para GLO no âmbito do EB explorando as 

capacidades da administração pública. A pesquisa abordará a área de licitações, as 

possibilidades de suas ferramentas, as vantagens e desvantagens percebidas pelos 

gestores e qual melhor forma de uso dos recursos para este tipo de aquisição. Na 

metodologia  foi realizada pesquisa bibliográfica na legislação vigente sobre licitações e 

normas de distribuição de cavalos, feito um estudo do caso particular do 2º Regimento de 

Cavalaria de Guardas por entrevistas onde foi levantado a problemática de reposição de 

cavalos de GLO, as dificuldades do pregão de compra de cavalos em si e realizado um 

questionário com os especialistas em equitação onde foi levantada a opinião destes sobre 

o real espaço para compra de cavalos no EB. O resultado do trabalho foi o uso recorrente 

do Sistema de Registro de Preço, dando maior flexibilidade aos gestores para realização 

das aquisições. 

 

Palavras-chave: licitações, administração pública, compra, cavalos. 

 

ABSTRACT  

 The purpose of this article is to explore the capabilities of public administration by 

establishing the most efficient way to carry out a procedure defined in a norm: the purchase 

of equidae. The research will address the bidding area, the possibilities of its tools, the 

advantages and disadvantages perceived by managers and what better way to use the 

resources for this type of acquisition. The methodology used was the case study and the 

results were obtained through a literature review, interviews with experts and a 

questionnaire. The results were obtained in order to respond to the specific objectives 

outlined, where the problem of replacement of GLO horses was raised and the best way to 

do it in the operational context using the tools of the Public Administration. 

 

Keywords: bidding, public administration, purchase, horse. 



 

 

 

  

  



 

 

1.INTRODUÇÃO 

A aquisição de meios de emprego militar é um processo que se requer bastante 

atenção por parte da Unidade Gestora.  A essência da sua dinâmica consiste na 

observância das normas vigentes a fim de se otimizar o gasto do recurso público.  

Toda necessidade de aquisição deve estar alinhada com as demandas da Força. 

Uma vez esgotados os meios de suprimento convencionais, os processos de compra têm o 

poder de completar possíveis lacunas criadas por situações adversas. 

 Dessa forma é fundamental que se estabeleça relações entre os diferentes 

caminhos de distribuição de material de maneira a utilizá-los no momento correto. Com o 

uso do cavalo no cenário das operações e tratando este como um meio de emprego militar 

com características extremamente específicas, a compra eventual de animais se torna uma 

ferramenta a ser considerada, mesmo com a distribuição feita pela Coudelaria de Rincão.    

Este procedimento deve ser utilizado de maneira eficiente, com objetivo de se 

alcançar e manter o poder de combate da tropa hipo devido a seu recorrente emprego 

atualmente.  

1.1 PROBLEMA 

Segundo o relatório da Op Olimpíadas de 2016 do 2º Regimento de Cavalaria de 

Guardas (2º R C G), face a recorrentes baixas de equídeos nas OM, a consequência 

imediata para as operações é uma diminuição do efetivo das patrulhas a fim de se cumprir 

todos os horários estabelecidos. Os patrulhamentos de GC eram compostos por seis 

homens montados e foram substituídos pelos de Esquadra com três homens montados 

(unidade mínima de emprego), o que não era o ideal. Levando em consideração as lições 

aprendidas em operações anteriores, fica latente a necessidade de um adicional de 

animais à missão, mas de que maneira isto poderia ser feito se todos os solípedes aptos a 

atividade, já estão sendo empenhados tanto no patrulhamento, quanto na prontidão para o 

controle de distúrbios (OCD)? Trabalhar cavalos para GLO não é o caso, dado o tempo 

que isso leva para se concretizar; utilizar cavalos não especializados é imprudência se 

tratando de uma missão real. Por já ter enfrentado dificuldades como esta, o Exército 

estabeleceu processo de distribuição por compra, que é complementar a distribuição da 

Coudelaria e extremamente útil, pois economiza tempo de preparação de uma tropa 

Hipomóvel, já que o soldado precisa se adaptar ao novo cavalo em caso de 

recompletamento, e analisando a dimensão humana, por questões até da própria formação 

cultural dos grandes centros, são poucos soldados que possuem uma experiência 



 

 

pregressa em equitação, sendo necessária grande colaboração do animal na formação do 

conjunto. Nesse contexto o processo por compra ainda possui possibilidades a serem de 

exploradas, principalmente com relação as vantagens que o Sistema de Registro de Preço 

(SRP) oferece a Adm Pública. Em face do Exposto acima, o presente artigo científico será 

desenvolvido em torno do seguinte problema:  

O processo de compras de equídeos voltados para GLO, no âmbito do Exército 

Brasileiro (EB) pode ser feito de forma mais eficiente? 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

- Apresentar um processo que melhore a eficiência das compras de Equídeos 

voltados para GLO, no âmbito EXÉRCITO BRASILEIRO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Com a finalidade de atingir o objetivo geral proposto foram elencados alguns 

objetivos específicos: 

a) Entender a real necessidade de reajuste do efetivo de animais da tropa 

hipo no contexto das OP de GLO. (Compreensão) 

b) Entender o papel dos principais processos de distribuição de equídeos no 

GLO e relacioná-los. (Compreensão). 

  c) Analisar o processo de aquisição de equídeos do 2°RCG (Análise).   

d) Desenvolver melhorias na execução do processo (Aplicação). 

   

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Para fins de pesquisa nos restringimos a situação do 2º RCG. Segundo o relatório 

de lições aprendidas da 3ª Seção do 2º RCG 2017, na última década esta OM vem 

participando de várias operações, dentre elas: as pacificações da Maré e do Alemão, RIO 

+20, Jornada Mundial da Juventude, Copa da Confederações, Copa do Mundo, Olímpiadas 

2016,  utilizaremos preponderantemente esta como exemplo, pois teve o maior emprego 

de equídeos em relação as outras. De acordo com o  Relatório Anual da Seção de 

Veterinária 2016 (RASV, 2016) a quantidade de patrulhamentos realizados neste período 

exigiu muito dos cavalos, pois houve grande número de baixas de solípedes por problemas 

lombares o que dificultou a divisão das patrulhas, sem contar os óbitos de cavalos, 

acontecimento do qual ninguém que lida com animais está livre. Esses fatores 

evidenciaram que para manter um Esqd em prontidão com aquele nível de patrulhamento 



 

 

era necessária uma quantidade maior de animais. Por isso o estudo encara a compra de 

cavalos como uma aquisição de material de emprego militar utilizado principalmente no 

contexto GLO, missão constitucional do Exército Brasileiro, como prescreve o Art. 142 da 

Constituição Federal de 1988. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL. Constituição, 1988). 

      Busca-se no trabalho, uma solução para uma lacuna no campo operacional do 

emprego do cavalo, delineando o entendimento das relações entre as formas de 

distribuição capituladas na NORCE e principalmente estabelecendo uma alternativa rápida 

(um “backup”) que mantenha a prontidão dos Esqds hipomóveis, ante a possíveis 

contingências que uma tropa desta natureza possa vir a passar. 

O trabalho também tem o viés de utilizar boas práticas já executadas pelos quartéis 

que usam cavalos, considerando as experiências adquiridas nas diversas operações de 

GLO, normatizando estas e dando subsídios a uma atuação conjunta da administração 

pública com o braço operacional. 

Nas considerações civis, de maneira geral, o trabalho está atento a visibilidade do 

EB. Atualmente não se admite mais os desperdícios dos recursos públicos em qualquer 

setor, sendo o Exército sempre um grande exemplo de conduta e postura na sociedade 

brasileira. Como Wagner Gonçalves de Souza em seu trabalho arremata, afirmando: 

“Segundo o instituto de pesquisas Datafolha, o Exército Brasileiro é a 

instituição pública de maior credibilidade do país (DATAFOLHA, 2018). Muito dessa 

percepção é fruto da preparação intelectual e dos valores de seus quadros, instados 

a uma disciplina consciente e intelectual que transcende as relações interpessoais e 

se reflete na busca diuturna da obtenção de embasamento jurídico para todos os 

seus processos. Nessa senda, os procedimentos licitatórios das OM que possuem 

autonomia administrativa são realizados de acordo com o previsto em vasta gama de 

legislação que perpassa a atividade, exigindo alto grau de profissionalismo e 

autoaperfeiçoamento constante”. (Souza, Wagner Gonçalves, 2019) 

 

Dessa forma a otimização dos gastos públicos é de vital importância, para a imagem 

da Força, bem como para manutenção da operacionalidade do Exército nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

Por fim o estudo visa estabelecer uma relação clara entre os processos de 

distribuição de equinos, aprofundando-se no processo de aquisição por compra, visando 

determinar maior eficiência no processo licitatório para compras de cavalo no Exército 



 

 

Brasileiro a fim de contribuir com a prontidão das OM que utilizam equinos como meio de 

emprego militar. 

 

2. METODOLOGIA 

     Para execução desta pesquisa o método de abordagem utilizado será para os 

objetivos intermediário as “a” e “b” o método qualitativo dedutivo onde partimos da lógica 

geral para particularizar a questão. Para os Objetivos intermediários “c” e “d”, será o 

método qualitativo indutivo, onde “a generalização deriva de observações de casos da 

realidade concreta e as constatações particulares levam à elaboração de 

generalizações”. (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 

        Para o objetivo “a” e “b”, serão comparadas as entrevistas e os questionários 

enviados as autoridades do assunto “Cavalo no Exército”. 

     Para os objetivos “c” e “d” partiremos do princípio de que a experiência da OM que 

realizou aquisição de Equídeos por pregão eletrônico pode se estender à outras UG que 

necessitem realizar este procedimento, uma vez que os processos administrativos de 

compra obedecem à um mesmo rito. 

       Dentro da abordagem indutiva, o método de procedimento utilizado será o estudo 

de caso, sendo assim necessariamente classificada como pesquisa Ex Post Facto, uma 

vez que, apenas uma OM logrou êxito na realização da compra de animais por pregão 

eletrônico, está OM é o 2º RCG.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

   a. Administração Pública Geral 

Segundo Farinelli: “A licitação é um processo administrativo que visa assegurar 

igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A 

Licitação é disciplinada por lei (Lei 8666 de 1993). Esta estabelece critérios objetivos de 

seleção das propostas de contratação mais vantajosas para o interesse público” (Ramos 

Farinelli, Jessica. Licitação. www.infoescola.com. Março de 2010. Disponível em:  

<https://www.infoescola.com/direito/licitacao/#:~:text=A%20licita%C3%A7%C3%A3o

%20%C3%A9%20um%20processo,vantajosas%20para%20o%20interesse%20p%C3%BA

blico.> Acesso em: 19 de julho de 2020. 

 Com base nesse entendimento podemos afirmar que Licitação é a forma básica de 

aquisição de materiais e contratação de serviços por parte da Administração Pública.  

http://www.infoescola.com/
https://www.infoescola.com/direito/licitacao/#:~:text=A%20licita%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20processo,vantajosas%20para%20o%20interesse%20p%C3%BAblico
https://www.infoescola.com/direito/licitacao/#:~:text=A%20licita%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20processo,vantajosas%20para%20o%20interesse%20p%C3%BAblico
https://www.infoescola.com/direito/licitacao/#:~:text=A%20licita%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20processo,vantajosas%20para%20o%20interesse%20p%C3%BAblico


 

 

A Administração Pública possui suas especificidades e as Licitações devem estar 

em conformidade com aquelas através da observação dos princípios da administração 

pública. Segundo Amorim (2017) são expressos na nossa legislação da seguinte forma:  

“Os princípios básicos encontram-se delineados no art. 37 da CRFB: 

legalidade, impessoalidade (igualdade), moralidade (probidade 

administrativa), publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). Por sua vez, o art. 3 

da LGL prevê, expressamente, alguns princípios específicos da licitação: 

vinculação ao ato convocatório e julgamento objetivo (BRASIL, 1993)”. 

 

Por observância destes princípios, os processos licitatórios são realizados dentro 

das modalidades, que estão capituladas na Lei 8.666 (BRASIL,1993) que em seu Art. 22 

define que “São modalidades de licitação:  

I  concorrência; II  tomada de preços; III  convite; IV  

concursos”, na LEI N
o
 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, que “Institui, no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 

Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns”, e ainda pela LEI Nº 

12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011. Que institui o Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC), podendo o RDC e o Pregão serem operados na forma 

Eletrônica, disponível em: < https://www.comprasnet.gov.br/intro.htm > 

 

Dessa forma, podemos afirmar que as modalidades para aquisição são seis: 

concorrência; tomada de preços; convite; concursos; pregões e RDC.  

A Lei 8.666 (1993) prevê em seu Art 15º que a Administração Pública deverá utilizar 

preferencialmente pelo Sistema de Registro de Preço. 

“O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos formais 

com o objetivo de registrar preços para contratações futuras” Amorim (2017), o mesmo 

ainda ressalta que “O SRP objetiva a definição dos fornecedores e respectivos preços, em 

relação aos bens e aos serviços de que a Administração necessita (ou estima que 

necessitará) periodicamente, definição essa a ser feita em um momento prévio, anterior ao 

da efetiva necessidade”. 

O ponto importante do SRP é que permite a Administração Pública trabalhar com 

previsões sem a obrigatoriedade da compra, facilita processos administrativos pois emite 

uma ata de registro de preço. O SRP pode ser utilizada por outras Unidades Gestoras (UG) 

sem que estas necessitem realizar todo trâmite Licitatório valendo-se do processo de 

adesão da Ata de registro de preço geralmente conhecida como carona, ou seja até quatro 

UG podem fazer uso da mesma ATA para aquisição do material, apenas com a imposição 

de que as que estão aderindo podem apenas adquirir metade do que está previsto no 

Termo de Referência (termo destinado as especificações quantitativas e qualitativas do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.462-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.462-2011?OpenDocument
https://www.comprasnet.gov.br/intro.htm


 

 

material ou serviço adquiridos), como previsto DECRETO Nº 7.892 DE 23 DE JANEIRO 

DE 2013 (decreto do SRP). Outra Possibilidade é as UG entrarem como Órgão 

Participante, onde todas as UASG componentes do processo licitatório atuam em todas as 

fases tendo seu poder de aquisição previsto no Edital e não limitado como na adesão.  

    b. Administração Pública no Exército Brasileiro 

 A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 já em seu primeiro capítulo define: 

“Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios” (Brasil, 1993). 

 

Como consequência desta determinação, o Exército Brasileiro alinhando-se com a 

legislação federal, aprovou as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e 

Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02) através da Portaria Ministerial nº 305, de 24 

de maio de 1995. Esta Instrução Geral delibera que toda Unidade Gestora do Exército 

deverá estar em consonância com a lei nº 8666, e suas alterações. Em 2014 a Secretaria 

de Economia e Finanças do Exército normatizou a utilização do Sistema de Registro de 

Preço na Força por meio da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, afirmando neste 

diploma que o SRP será feito por Pregão Eletrônico, priorizando esta modalidade para as 

UG, desde que aquela seja a mais vantajosa para a Administração Pública. 

     c. A Distribuição de equídeos no exército 

A aquisição de cavalos no âmbito do Exército é regulada nas NORMAS PARA O 

CONTROLE DOS EQUÍDEOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (NORCE). Em seu Capítulo V ela 

prevê que: 

Art. 4° A provisão dos equídeos para as OM, visando atender suas 

necessidades nas atividades de cerimonial militar, representação esportiva, 

instrução, serviço e patrulhamento, será realizada da seguinte forma:  

I - Distribuição de produtos da Coudelaria de Rincão;  

II - Nivelamento;  

III - Doação; e 

IV - Aquisição por compra. 

 

Das formas de provisão listadas, a distribuição principal é o de produtos da 

Coudelaria de Rincão. O processo de provisão secundário é o processo por compras, uma 

vez que o nivelamento e a doação não conseguem suprir as necessidades de reposição de 

animais das OM já que ocorrem em número extremamente reduzidos. Por se tratar de 

recurso público, é importante ressaltar as situações que justificam a necessidade da 

aquisição por compra: O espaço de tempo entre a chegada do cavalo da coudelaria e o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument


 

 

adestramento dele até ele se tornar um animal próprio para GLO; facilidade de formação 

de conjunto com os cavaleiros menos experientes; óbitos e baixas de cavalos; urgência do 

adestramento das tropas hipomóveis para seu emprego imediato devido à alta demanda 

de ações subsidiárias e GLO. 

 Do contrapeso dos itens I, II e II ao Item IV derivou a necessidade da administração 

de Unidades Gestoras específicas como as dos RCG, das Escolas de Formação e dos 

Campos de Instrução de realizar processos de aquisição por compra, afim de que a Força 

mantivesse uma capacidade satisfatória no que diz respeito a emprego operacional do 

Cavalo. 

    d. Preparo e emprego da Força x eficiência no uso dos recursos Exército 

A Constituição Federal (Brasil, 1988) prevê o emprego das forças armadas em seu 

Art 142º: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 

são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 

na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem”. Normatizando estas ações ainda temos a LEI 

COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999 que “dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas” (Brasil, 1999). A mesma 

lei complementar prevê em seu Art 14. 

.   “O preparo das Forças Armadas é orientado pelos seguintes 
parâmetros básicos: 

      I - Permanente eficiência operacional singular e nas diferentes 
modalidades de emprego interdependentes; 

 II - Procura da autonomia nacional crescente, mediante contínua 
nacionalização de seus meios, nela incluídas pesquisa e desenvolvimento e o 
fortalecimento da indústria nacional; 

 III - Correta utilização do potencial nacional, mediante mobilização 
criteriosamente planejada”. 

O Inciso I supracitado carrega grande relevância para nossa pesquisa, uma vês que 

trata de eficiência, que será objeto finalístico do trabalho, portanto é fundamental 

estabelecermos o uso correto do termo. A figura abaixo nos ilustra o significado mais 

próprio a nosso uso: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument


 

 

 

 

    Quadro 1 - Relação entre eficiência, efetividade e eficácia 

    Fonte:https://gmconline.com.br/noticias/gestao-qual-diferenca-entre-eficiencia-eficacia-e-
efetividade/ 

Como podemos observar na figura a eficiência está diretamente ligada aos custos, 

mas também atentando para o cumprimento do dever a que se destina. Lei Nº 97 (Brasil, 

1999), traz o termo Eficiência Operacional, o qual podemos fazer ligação direta com o 

melhor uso dos recursos para manter a capacidade de preparo e emprego da Força. 

e. O cavalo no contexto da permanente eficiência operacional 

Quando se trata de cavalo em operações de GLO, estamos basicamente nos 

referindo aos 2º RCG, a Escola de Equitação do Exército, as Escolas de Formação e 

Campos de Instrução. Os RCG por empregarem o cavalo diretamente nas operações em 

que estão enquadrados, valendo-se de seus Esqd Hipo-móveis; a Escola de Equitação do 

Exército por ensinar arte equestre em amplas as formas e produzir doutrina no assunto 

GLO a cavalo; as Escolas de Formação por terem a obrigação de capacitar o Sargento e o 

Aspirante a oficial a utilizar este meio de emprego militar e comandar tropas hipo-móveis; e 

os Campos de Instrução que necessitam patrulhar 

Sobre o emprego do cavalo, o Manual Técnico de Equitação (EB60-MT-26.401) 

determina em seu capítulo VII: 

7.1.1 GENERALIDADES 

A cavalaria hipomóvel:  

a) é empregada, prioritariamente, em operações de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), nas Ações de Defesa Territorial, no Cerimonial Militar e 

nas missões de Representação da Força Terrestre; 

 

Para análise dos dados sobre efetiva tomamos por base o caderno O EMPREGO 

DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM que 

nos traz o organograma do Pel Hipo: 

https://gmconline.com.br/noticias/gestao-qual-diferenca-entre-eficiencia-eficacia-e-efetividade/
https://gmconline.com.br/noticias/gestao-qual-diferenca-entre-eficiencia-eficacia-e-efetividade/


 

 

 

 
Quadro 4 – proposta de Organograma do Pel Hipomóvel para GLO 
Fonte: CADERNO DE INSTRUÇÃO: O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM  
OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 
 

Como já exposto a aquisição de Equídeos é regulada nas NORCE, dentre as 

principais contribuições ao presente estudo, a norma regula os procedimentos no que se 

refere as formas de provisão e também orienta a criação e atuação da Comissão de 

Compra de Animais (CCA), no caso específico da aquisição por compra. Procurou-se 

dentro de uma análise das situações operacionais vividas pelo 2º RCG, definir as 

limitações e as capacidades das formas de distribuição de solípedes no EB, que estão 

capituladas nesta norma. 

 

a. Critério de inclusão: 

    -  Estudos publicados em português sobre Licitações. 

    - Estudos qualitativos e quantitativos sobre emprego do cavalo em ambiente 

urbano. 

b. Critério de exclusão:  



 

 

    -  Estudos que abordam a efetividade do processo de distribuição dos produtos da 

Coudelaria de Rincão. 

         - Estudos sobre processos de aquisição anteriores ao pregão eletrônico. 

2.2 Coleta de dados 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: questionário e entrevista 

exploratória. 

2.2.1 Entrevista 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas: 

a. Para o objetivo específico “a” e “b”: 

Nome Justificativa 

ALEXANDRE FERREIRA 
MENDONÇA - CAP EB 

Experiência como Cmt SU Hipo durante a Intervenção 
Federal 

MARCO ANTÔNIO OSÓRIO 
GÊNOVA DE MATTOS – CAP 

EB 
Experiência como Cmt SU Hipo durante as Olimpíadas 

VINÍCIUS LAVARDA – MAJ EB 
Experiência como Cmt Hipo durante os Jogos Mundiais 
Militares 

Quadro 2 - Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: O Autor 
 
 

 
b. Para os demais objetivos específicos: 

Nome Justificativa 

IGOR VAZ SANTOS 
MAGALHÃES - TEN EB 

Experiência como pregoeiro durante a 
aquisição de cavalos por compra do 2ºRCG 

EUGÊNIO DE CASSIO DA SILVA 
WISNIEWISK – MAJ EB 

Experiência como Fiscal Adm de RCG 
por 9 anos 

Quadro 3 – Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: O Autor 
 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que já utilizaram o 

cavalo como meio de emprego militar. O estudo foi limitado aos oficiais da arma de 

cavalaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, que serviram em alguma 

unidade possuidora de cavalo. Para o questionário, precisava-se de experiências não 



 

 

lineares, então amostra foi selecionada em diferentes OM, para que não existisse resposta 

em massa ou convergente por interferência de episódios específicos, foram ouvidos 

militares que já passaram pelas seguintes OM, como respondido ao Item 01: 5° R C Mec, 

EsSA, 3° R C Mec, 11° R C Mec, EsEqEx, Esqd C 2° Bda C Mec, 23° Bda Inf Sl, EsAO, 3° 

DE, 1º RCG, 2° RCG, 3º RCG, EsEqEx, 3º RCC, 7º R C Mec,8º R C Mec, CIG, 6º Esqd C 

Mec, CI Bld e 12º R C Mec, 6º RCB, EsSEx, 10° R C Mec, 17° R C Mec.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscou-se também a resposta de militares especializados sendo grande parte da 

amostra composta por oficiais com curso de instrutor de equitação, como podemos 

perceber no demonstrativo abaixo: 

 

2. O senhor possui o Curso de Instrutor de Equitação? 

 
  Gráfico 1 – Efetivo de instrutores de equitação na amostra 
  Fonte: O Autor 
 

Outra restrição imposta a amostra foi sua limitação a militares que comandaram no 

mínimo o nível subunidade, pois as perguntas do questionário exigiam uma visão ampla da 

situação dentro das OM, utilizando o conhecimento dos que possuem vivência no emprego 

do cavalo no EB, com capacidade de assessoramento e decisão. 

Recebemos também respostas de autoridades relevantes para o tema, onde 3 dos 

que responderam o questionário já comandaram OM que realizou compra de cavalo, como 

pode-se observar no item 11: 

11. O senhor já comandou OM que realizou compra de cavalos? 



 

 

 
  Gráfico 2 – Efetivo de Cmt Om Hipo que já realizaram compra de cavalos 
  Fonte: O Autor 

 
 A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

pessoalmente ou indireta para 30 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a 

diversos fatores, somente 19 respostas foram obtidas (63,3% dos questionários enviados), 

não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

A compreensão da real necessidade de reajuste do efetivo de animais da tropa hipo 

no contexto das OP de GLO teve seu início no organograma dos RCG, buscando um 

entendimento da prontidão mínima de uma Unidade Hipomóvel como podemos observar 

no item 3 do questionário: 

3. No organograma dos RCG, temos dois (02) Esqd Operacionais Hipomóveis, um 

(01) Esqd Operacional a pé e o Esqd de Comando e Apoio. Podemos considerar, no 

contexto de GLO, que sempre há pelo menos um Esqd Hipomóvel como principal tropa 

pronto-emprego a cavalo nos Regimentos? 

 

 
  Gráfico 3 - Opnião dos especialistas sobre organograma dos Regimentos Hipo 
  Fonte: o Autor 

O questionário conseguiu captar a justificativa para a única negativa, na resposta do 

item 14: 

“O 3º RCG possui apenas 1 Esqd Hipo. Não se pode considerar os 

Esqd hipo plenamente pronto, uma vez que há problemas de 

recompletamento de efetivos de equinos. Um número plausível para 

prontidão, nas condições atuais são dois pelotões (sempre prontos). A 



 

 

profusão de escalas de serviço também prejudica a prontidão para este tipo 

de operação”. (Questionário, 2020) 

 

Nosso estudo considerou a assertiva plenamente verdadeira, uma vez que é comum 

em operações o esquadrão operacional sair da escala de serviço, voltando-se 

exclusivamente para o emprego nas ações a ele designadas. 

Tendo um efetivo de 17 militares montados por pelotão, podemos inferir que em 

Regimentos com Esqds ternários como os RCG teremos 3 x 17 (número de cavalos por 

pel) + 3 (Cmt Esqd, Scmt Esqd e ROp) totalizando 54 cavalos prontos operando GLO, para 

se manter um Esqd em efetiva prontidão.  

A forma mais palpável de se analisar a necessidade de recompletamento é com 

base no MANUAL DOS DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR (DAMEPLAN). 

O DAMEPLAN determina que abaixo de 70% do efetivo a tropa perde a capacidade 

ofensiva. Podemos fazer uma analogia com base no entendimento de que uma tropa hipo 

realizando patrulhamento deve estar em condições de atuar também como Pel constituído 

para OCD, dada a incerteza das Op GLO. Logo se a prontidão mínima de um Esqd é de 54 

cavalos, 18 baixas (33,33%) comprometeriam as possibilidades do Esqd Hipo. Lembrando 

que poderiam existir outros infortúnios além das baixas comuns ao emprego continuado do 

cavalo em operações (geralmente lombalgia), como cólicas, coices e até óbitos. 

Corroborando este argumento temos o item 05 do questionário que teve como 

resultado: 

5. O senhor concorda que os óbitos e baixas de cavalos prontos para GLO, 

dificultam a manutenção da prontidão do Esqd Operacional Hipomóvel ? 

 
Gráfico 4 - Opinião dos especialistas em equitação sobre o efeito de baixas e óbitos de cavalos 

sobre    as Op GLO 

  Fonte: o Autor 

 

E ainda o Item 06: 

6. Na concepção do senhor, o tempo de trabalho para formar um cavalo para GLO 

interfere na prontidão do Esqd Hipomóvel, uma vez que caso existissem baixas ou óbitos o 

recompletamento seria dificultado? 



 

 

 

Gráfico 5 - Opinião dos especialistas em equitação sobre o tempo de sobre o tempo de preparação    
de um cavalo para o GLO; 
  Fonte: o Autor 
 

De acordo com os dados acima, podemos inferir que a tropa hipo pode necessitar 

de um recompletamentos de seus efetivos para durar na ação de maneira a satisfazer os 

anseios da força quanto a missão para ela designada. 

Outra questão crucial para o trabalho é entender o papel dos principais processos 

de distribuição de equídeos no GLO. Quando se trata de aquisição de cavalo por compra 

dentro do EB, não há como fugir do seguinte questionamento: se o Exército Brasileiro 

possui uma Coudelaria, por qual motivo se deveria comprar cavalo? Procurando responder 

(sem esgotar o assunto) a esta pergunta utilizamos o questionário e traremos 

concatenadas as ideias respondidas neste, o objetivo do estudo em si. 

A começar pelos itens 5 e 6 do questionário e suas respostas descritas nos gráficos 

04 e 05, podemos perceber o ponto de vista dos especialistas em relação aos prejuízos 

que óbitos e baixas podem causar; isto está relacionado não somente ao tempo que se 

leva para transformar um cavalo “cru” numa ferramenta de GLO, mas também a situação 

da formação do conjunto. Os soldados do núcleo base possuem pouca experiência em 

equitação e isso dificulta a formação do binômio cavalo/cavaleiro ainda que o mesmo 

soldado realize uma quantidade grande de prática nos esquadrões. Ou seja, se o cavaleiro 

for novo (independente do fator dedicação ou tempo de instrução) não é indicado que ele 

receba também um cavalo novo em substituição a outro cavalo que formava conjunto 

(homem/cavalo) e o ideal seria receber uma solípede já experiente ou no mínimo com 

facilidade para a atividade. Tendo esta fotografia em mente o trabalho chegou a resultados 

interessantes. Buscou-se estudar algo que já fizesse parte da realidade dos RCG baseado 

nisso estabelecemos uma relação entre as modalidades esportivas e aptidão para o GLO 

como no item 13 do questionário: 



 

 

13. Traçando um paralelo entre esporte equestre e uso do cavalo como meio militar, 

qual modalidade mais se encaixa no trabalho do cavalo para GLO: 

 

 
Gráfico 6 - Opinião dos especialistas em equitação sobre a modalidade desportiva que  

mais se    aproxima da preparação de um cavalo para o GLO; 

  Fonte: o Autor 

. 

Tanto no questionário com Especialistas em equitação, quanto na entrevista com os 

Ex-cmt Esqd, temos o cavalo de polo como animal mais apto ao trabalho de GLO. 

Percebemos que há um seguimento dos especialistas que acredita que o cavalo preparado 

para Concurso Completo de Equitação (CCE) é a melhor opção, entretanto a opção pelo 

cavalo de pólo é a mais óbvia pelos seguintes motivos: o trabalho do cavalo de GLO é 

bastante semelhante ao trabalho do cavalo de polo; o cavalo de polo tem uma 

maneabilidade mais fácil, formando conjunto deforma mais rápida com soldados de pouca 

experiência; o cavalo de polo pronto tem um custo muito menor do que um cavalo de CCE 

pronto. 

 

Pelo item 7, buscamos as respostas dos especialistas na tropa hipo, e o resultado 

obtido foi o seguinte: 

7.O senhor concorda que a Coudelaria de Rincão cumpre sua missão de distribuir os 

cavalos no Exército Brasileiro de maneira satisfatória? 

 

 



 

 

Gráfico 8 - Opinião dos especialistas em equitação sobre a missão da Coudelaria de Rincão 

Fonte: o Autor 

 

Este estudo não tem o objetivo de pôr a prova o trabalho da Coudelaria de Rincão, e 

nem se tentasse conseguiria, levando-se em consideração as observações dos 

especialistas em emprego do cavalo que responderam nosso questionário, trazendo idéias 

como: 

“Acredito que a Coudelaria consiga atender de maneira suficiente a 

produção de cavalos para missões operacionais dos Regimentos. A licitação, 

para compra de cavalos, poderia ser feita para complementar cavalos específicos 

de alguns esportes, que também poderiam ser utilizados em missões operação-

padrão, na falta de um efetivo adequado para este fim”. (Questionário, 2020) 

“A compra é uma forma complementar e não deve ser colocada como 

prioritária, pois inviabilizaria a produção da Coudelaria. Apenas uma mudança de 

estratégia na produção para aumentar a capacidade em cavalos”. (Questionário 

2020) 

Entretanto, avaliamos algumas oportunidades de melhoria na distribuição, visando 

atender aos aspectos levantados na pesquisa, principalmente nas considerações sobre 

conjunto. Foi identificado o cavalo de polo o mais adaptável ao soldado, sendo este tipo de 

animal ainda não distribuído em números expressivos pela Coudelaria de Rincão, como 

podemos avaliar no item 10 da entrevista feita com os Cmt Esqd Hipo do 2º RCG: 

10. De maneira geral, na distribuição de cavalos da coudelaria, o quantitativo de 

cavalos de polo que você recebia para o Esqd era: 

 

 
Gráfico 9 – Resposta dos especialistas em equitação, Cmt Esqd Hipo sobre quantitativo de cavalos 

de polo que recebeu. 

  Fonte: o Autor 

 

É sabido que o projeto de cavalos de polo da Coudelaria de Rincão está em uma 

fase inicial, pois começou após outros projetos da coudelaria. Também temos ciência de 

que animais maiores são também necessários para um melhor efeito moral e nesse 

quesito o animal de CCE se encaixa perfeitamente. A melhoria considerada seria uma 

ampliação do projeto de distribuição de cavalos de polo, visando atender a melhor 



 

 

adaptabilidade de cavaleiros novos para a formação de conjunto em caso de substituição. 

Entende-se também que projetos de reprodução e distribuição de cavalos são processos 

de longo prazo e que já estão sendo feitas melhorias neste sentido, uma vez que a própria 

pesquisa aponta que os Cmt Esqd Hipo da última década têm recebido cavalos de polo e 

tem empregado em sua preparação para GLO. Porém, dado o crescente emprego da tropa 

nos últimos tempos, necessita-se de um processo a curto prazo que supra esta lacuna e o 

processo de compra de cavalos de polo se apresenta como uma solução plausível. 

Corroborando com a ideia de complementariedade dos processos de distribuição 

previsto na NORCE, hipótese levantada na introdução deste estudo, obtivemos a única 

resposta unânime do nosso questionário, como fica evidente abaixo: 

8. O senhor considera que a compra de cavalos por licitação é um procedimento 

complementar ao trabalho da coudelaria, voltado para recompletamento de efetivo, visando 

manter as capacidades dos Esqd Hipomóveis? 

 
Gráfico 10 - Opinião dos especialistas sobre relação de complementariedade entre o processo de   

distribuição da Coudelaria e a compra de cavalos. 

  Fonte: o Autor 

 

A relação entre estes dois processos de distribuição, foram discutidas a fim de trazer 

à tona a verdadeira questão central do trabalho. A volatilidade, complexidade, incerteza e 

ambiguidade das operações por vezes demanda reajustes quantitativo do meio de 

emprego militar cavalo. Se esse meio possui características específicas não podendo ser 

obtido nas condições satisfatórias de emprego pelas fontes primárias de suprimento (no 

caso do cavalo a coudelaria), então devemos partir para a próxima forma de suprimento. 

Tendo em vista que o processo de aquisição por compra está tipificado na nossa 

legislação devemos utilizá-lo da maneira mais eficiente possível. 



 

 

 
   Figura 2 – Emprego do Pel Hipomóvel em OCD 

 Fonte: CADERNO DE INSTRUÇÃO: O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM OPERAÇÕES    

DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. 

 

A fim de se analisar o processo de aquisição de equídeos do 2°RCG, foi realizada 

uma entrevista com os militares que participaram diretamente do processo licitatório em 

todas as suas fases, tanto Chefe do Setor de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) e 

com o Fiscal Administrativo do 2º RCG no período. Nossa entrevista fora altamente 

frutífera, devido se tratar dos militares que realizaram a primeira compra por pregão 

eletrônico, que dada a especificidade do produto comprado, gerou uma séria de 

ensinamentos como já se mostra no item 4: 

Neste Item foi perguntado sobre os obstáculos encontrados na fase interna do 

processo licitatório, onde responde o 1°Ten Igor Vaz Santos Magalhães (1ºTen Vaz), chefe 

da SALC: 

“Por regra, a pesquisa de preço deve obedecer a alguns critérios. Entre eles, 

cita-se a prioridade das fontes de pesquisa, quais sejam: valor de objetos de igual 

teor que figurem em licitações homologadas e vigentes; valores de sítios eletrônicos 

especializados e orçamento de fornecedores. Como o processo licitatório era algo 

inovador no meio do Exército Brasileiro, não havia licitações que versassem acerca 

do mesmo objeto; bem como era muito difícil encontrar, na rede de internet, cavalos 

que estivessem a venda e, ao mesmo tempo, cumprissem os requisitos preconizados 

no Termo de Referência (que não eram poucos, visto que equinos para a função de 

GLO devem enquadra-se em características altamente restritivas e específicas). Com 

isso, partiu-se para a formação de preço de referência por meio de orçamento de 

fornecedores. Contudo, novamente, por não se tratar de objeto comummente 

adquirido no âmbito do Exército Brasileiro, não se encontrava fornecedores com a 

devida expertise e enquadramento para a emissão de orçamentos válidos. Até o 

momento de conseguirmos reunir os orçamentos necessários, de modo correto, eu e 

minha equipe de pregão deparamo-nos com muitos orçamentos informais (sem uma 

assinatura; timbrado, etc; apenas enviado por e-mail ou aplicativos de celulares); 

orçamentos incompletos ou simplórios; "vendedores" que não possuíam CNPJ ou 



 

 

qualquer formalização de possibilidade de contratação com a administração pública; 

etc”. (MAGALHÃES, 2020) 

Esta experiência é interessante em sua abrangência, pois pode servir como 

referência de procedimento para compra de materiais novos no âmbito do Exército 

Brasileiro. 

No item 05 abordou-se quais foram as dificuldades encontradas na fase interna, na 

confecção e aprovação do Edital? 

Respondeu o TC Eugênio de Cassio da Silva Wisniewisk (TC Cassio), Fiscal Adm do 2° 

RCG:  

“Não havia licitação anterior realizada para esse tipo de aquisição na 

administração federal. Tivemos que começar do zero. Buscar modelos de outros 

órgãos (PMSP)”. (WISNIEWISK, 2020) 

 

E complementa o 1° Ten Vaz:  
“Por tratar-se de processo licitatório de novo teor em meio ao Exército, ao 

utilizarmos o modelo de edital disponibilizado pela CJU para "aquisições de 

materiais/insumos", carente era o processo de especificações diversas e eficientes, 

para que a aquisição fosse feita de modo responsável e vantajoso para a 

Administração. Com isso, grande foi o esforço da equipe de pregão como um todo, 

em especial o 2º Sgt Júlio César, também da SALC do 2º RCG, para que 

chegássemos a um resultado de processo que garantisse que os animais viriam nas 

especificações exigidas, saudáveis e sem vícios”. (MAGALHÃES, 2020) 

 

No Item 8, foi comentado sobre a confecção do termo de referência e suas 

especificidades. Sobre o assunto o chefe da SALC, discorre: 

“Com certeza. Principalmente no que tange às especificações dos animais 

(como, por exemplo, o fato de não haver medidas exatas que os cavalos deveriam 

respeitar, e sim "janelas", visto que animais possuem, mesmo dentro do mesmo 

fenótipo, variações mínimas, sendo impossível a replicação idêntica)”. 

(MAGALHÃES, 2020) 

 

 

E complementa o Fiscal Administrativo: 
“Sim. Deve contar com a participação de pessoal especializado na avaliação 

dos equinos”. (WISNIEWISK, 2020) 

 

Podemos perceber outra particularidade deste tipo de compra, que pode ser 

utilizado para eficiência no que tange ao tempo. 

A NORCE prevê que para realização de compra de solípedes se estabelecerá uma 

Comissão de Compra de Animais, como está capitulado em seu artigo 5º: 

“Art. 5° A aquisição por compra será realizada por intermédio de uma 

Comissão de Compra de Animais (CCA), nomeada para este fim, obedecendo à 

legislação que trata do assunto no que diz a respeito à Suprimento de Fundos no 

âmbito do Exército.  



 

 

§ 1° A nomeação da CCA é prerrogativa do Diretor de Abastecimento.  
§ 2° A CCA será composta, obrigatoriamente, por três oficiais, sendo um 

oficial veterinário, um oficial possuidor do curso de Instrutor de Equitação do Exército 

e o chefe da SGLRV / D Abst ou militar designado pelo Diretor de Abastecimento. O 

militar mais antigo da CCA será o presidente da comissão”.(BRASIL, 2013). 

 

O grande aprendizado que este trabalho deixa é o uso do pessoal especializado em 

todas as etapas da licitação, inclusive na fase interna. Sendo confeccionado o Termo de 

Referência com a participação do veterinário no que diz respeitos a todos os aspectos de 

saúde inclusive os aspectos referentes a legislação, documentação, quarentena e exames 

do animal e também a participação de um oficial instrutor de equitação a fim de estabelecer 

os requisitos que o animal deverá atender para que possa ser adquirido. Esse 

procedimento é fundamental, pois irá diminuir a chance de prejuízos a UG e vai garantir 

que o animal esteja em conformidade com os objetivos aquela OM destinará o animal. 

Nos Itens 6 e 7 procuramos determinar qual o melhor critério para aquisição. Na 

Licitação foi utilizado o critério do menor preço, entretanto ainda existem outros dois tipos 

como delimitado na lei 8.666: menor preço, melhor técnica, melhor técnica e preço. 

Perguntado sobre o que motivou a escolha do menor preço foi respondido pelo chefe da 

SALC: 

“Como trata-se de licitação para aquisição (e não execução de serviço, por 

exemplo) o critério de melhor técnica não se mostra a melhor opção, seja sozinho ou 

em conjunto com o menor preço”. (MAGALHÃES, 2020) 

 

Pode-se observar que, mesmo com um grande número de especificações é indicado 

o tipo do menor preço em detrimento da melhor técnica ou melhor técnica e preço, uma 

vez que estas duas últimas, melhor se encaixam nas execuções de serviços. 

No que tange ao uso do Sistema de Registro de Preço levantamos nos itens 9 e 10 

aspectos importantes sobre as vantagens de seu uso. No início do Edital do próprio 

processo consta que este será regido pelo SRP, perguntadas as vantagens deste 

processo, o Chefe da SALC do 2º RCG responde: 

“O processo licitatório através de Sistema de Registro de Preços (SRP) 

possibilita que as OM possuidoras de solípedes possam, como UGG (Unidade 

Gerenciadora Gestora) ou UGP (Unidade Gestora Participante), registrar o preço 

dos animais em voga e, em caso de necessidade (por incapacidade da 

Coudelaria do Rincão de descentralizar a quantidade necessária de animais; por 

um elevado número de óbitos; etc) e oportunidade (ser contemplada com nota de 

Crédito para aquisição dos equinos), recompletando, assim, sua cavalhada”. 

(MAGALHÃES, 2020) 

 



 

 

Como já citado na introdução deste trabalho o SRP permite que a Adm Pública 

anuncie uma expectativa de crédito naquele material ou serviço, visando dar maior 

celeridade e ao mesmo tempo segurança ao processo, pois caso o SRP tenha se realizado 

e a ata esteja em vigência com o fornecedor já definido pelo certame, um eventual 

empenho do recurso, pode ocorrer de forma quase que imediata, cabendo a liquidação ser 

realizada após o recebimento do produto. Caso não seja de interesse da UG adquirir o 

produto o SRP define a não obrigatoriedade da compra por parte da Adm Pública. Esta 

vantagem pode muito bem ser aplicada a aquisição de cavalos, onde esgotada a 

capacidade operacional da tropa hipo, devido a sinistros anteriormente explanados, as OM 

poderiam reativar sua capacidade operacional de forma mais rápida dada a simplicidade 

das próximas etapas da aquisição. 

Dado o estado emergencial que é objeto do estudo deste trabalho, uma situação 

que deve ser abordada é a possibilidade de compra direta. No cenário da COVID-19 a 

Medida Provisória N° 961 de 06 de maio de 2020 flexibilizou os valores das compras 

diretas (dispensa de licitação) para até R$ 50.000,00 particularmente para materiais. 

Tomando por base esta decisão, podemos considerar a hipótese destes valores para 

dispensa permanecerem doravante ou, caso retrocedam, em possíveis quadros de estados 

de excepcionalidade futuros, as dispensas possam ser novamente flexibilizadas. Abordou-

se este assunto nas entrevistas e a resposta do Maj Cássio, Fiscal Adm do 2ºRCG foi 

curta, porém bastante relevante:  

“Essa possibilidade seria para pequenas compras. Mesmo por dispensa de 

licitação, é obrigatório a realização da cotação eletrônica”. (WISNIEWISK, 2020) 

E complementou o 1º Ten Vaz: 

“Creio que sim, porém com ressalvas. Em que pese o aumento do limite da 

dispensa de licitação (R$ 50.000,00, enquanto durar o estado de calamidade 

pública), uma vez que seja constituída CCA (Comissão de Compra de animais) para 

execução das tarefas pertinentes, em um cenário EMERGENCIAL, se poderia 

adquirir os animais através da dispensa de licitação. Contudo, recomenda-se a 

utilização da licitação da modalidade pregão: tanto por ser a regra (e a dispensa ser a 

exceção), quanto pela possibilidade de maiores critérios; especificações e condições 

de compra quando a mesma se desenvolve através de processo licitatório. Ainda, o 

processo SRP registra o preço dos animais por 365 dias, vez que a dispensa de 

licitação atende à demanda pontual e única”. (MAGALHÃES, 2020) 

Como enfatizado pelo chefe da SALC do 2º RCG, o uso da compra direta deve ser 

realizado com cautela e observando todos os princípios da Adm Pública também devendo 



 

 

ser observados todos os parâmetros determinados pela NORSE para a aquisição de 

animais. 

 

Por fim foram levantadas oportunidades de melhoria para o processo licitatório, que 

se segue na tabela abaixo: 

Oportunidade de Melhoria  
Considerações sobre o estudo 

 

 
 
 

AMOSTRA 

1)Abrir para a participação de outras UG. 
Divulgar para as OM que possuem efetivo 
equino. Aumentar os pontos de quarentena, 
tendo em vista a participação de outras UG 
(Brasília, Campo Grande, Porto Alegre, 
etc).(WISNIEWISK, 2020) 
 

2)Formação de uma espécie de "GCALC" entre 
as Unidades possuidoras de equinos, de modo 
em que a CCA conte com representantes de 
todas as envolvidas e, até mesmo, alternância 
das Unidades a executarem o pregão, ano a ano. 
(MAGALHÃES, 2020) 

Fonte: o Autor 

 

3.1 INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Pesquisa 
Bibliográfica 

-Artigos e publicações acerca do 
assunto “licitações”. 
- Legislação referente a licitações 
- Edital de licitações 
- Normas sobre Equídeos 
- Emprego de equídeos 
 
 

MAIO 20 

Questionário 
-Oficiais que trabalham com Equitação 
no Exército 

JUL 20 

Entrevista 
-Oficiais Agentes da Adm Pública do 
2º RCG 

AGO 20 

Entrevista -Oficiais Cmt Esqd Hipo do 2º RCG AGO 20 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao objetivo deste trabalho pode-se constatar ao longo da pesquisa que o 

processo de compras de equídeos voltados para GLO, no âmbito do Exército Brasileiro 

(EB) pode ser feito de forma mais eficiente. A avaliação de situações em que o poder de 

combate das tropas hipomóveis pode ser comprometida, ratifica a necessidade do 



 

 

aumento de efetivo de conjuntos (cavalo/cavaleiro) habilitados a compor uma tropa hipo, 

para que os Cmt dos Regimentos tenham maior flexibilidade de atuação nas diversas 

missões.  

Durante o estudo foi entendido que o produto da Coudelaria de Rincão é o caminho 

principal de distribuição, entretanto seu trabalho objetiva distribuir cavalos novos, a fim de 

serem moldados para empregos futuros, sendo os projetos daquela sempre visando o 

longo prazo. Nossa exploração do tema considerou que, ao longo do tempo, podem 

ocorrer diversas situações que diminuam os efetivos de animais, ou que ainda alguma 

questão sanitária possa fechar completamente ou parcialmente as OM impedindo o uso 

dos solípedes. Além desses aspectos, com a grande demanda de operações de GLO nos 

últimos anos, não se tem condições de prever onde a tropa hipo poderá ser mais 

fortemente empregada em, dado que os ambientes são extremamente voláteis, incertos, 

complexos e ambíguos, devendo a Coudelaria se manter a missão operacionalizar a 

distribuição de cavalos para todo o EB de acordo com as necessidades regulares das OM.  

Dentro dessa linha de pensamento, inferiu-se que uma solução plausível para 

manter as capacidades operacionais ante a possíveis situações de contingência, seria o 

processo de distribuição por compra. Percebeu-se durante as indagações do trabalho que 

o cavalo que mais se adequava as aquisições desse caráter era o cavalo de polo, devido à 

similaridade de seu treinamento com o cavalo de GLO e sua facilidade de manuseio pelo 

soldado pouco experiente em equitação, dando maior celeridade a prontidão das tropas.  

Após delimitar as possíveis situações para compra, a pesquisa ocupou-se com as 

possibilidades do processo licitatório que poderiam ser utilizadas a fim de dar velocidade 

ao processo. A compra de cavalo por si só possui particularidades como a nomeação de 

uma CCA e a observância de todos os aspectos sanitários determinado pelo Ministérios da 

Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA), o que leva a pesquisa para três 

possibilidades:  

1- Estabelecer um SRP, coma ATA na vigência de 1 ano, com todas as UG 

entrando como órgãos participantes. 

2- Estabelecer um SRP, com a ATA na vigência de 1 ano possibilitando outras UG 

de OM que possuem cavalo realizarem a compra por adesão se necessário (carona). 

3- Utilizar o processo de Compra Direta (dispensa de licitação), valendo-se da 

possibilidade de em caso de estado de emergência os limites para compra serem 

flexibilizados. 



 

 

Colocados propositalmente nesta ordem, e sendo esta sua prioridade, a melhor 

situação que se apresenta para otimização do processo é estabelecer anualmente um SRP 

onde de forma prévia a CCA realizaria seu trabalho já pré-definindo os animais aprovados 

dentro do plantel da empresa vencedora, com este trabalho realizado somente caberia as 

OM buscar os animais quando necessário, sem ter que precisar realizar todo o tramite de 

fases da licitação. A Hipótese possível, porém, menos indicada seria a compra direta, uma 

vez que prejudica o princípio da publicidade, mesmo que exista a cotação eletrônica, 

também não permitindo o trabalho prévio da CCA para a seleção. 

Por conseguinte, este trabalho teve como produto a apresentação de uma melhoria 

no processo de compra de Equídeos voltados para GLO, no âmbito EXÉRCITO 

BRASILEIRO, que consiste em utilizar o SRP para realizar um processo regular anual onde 

periodicamente será estabelecido uma CCA e será realizado todo o processo do pregão 

eletrônico e seleção dos animais, como pelo menos os três Regimentos de Cavalaria de 

Guarda entrando como participante. Dessa forma poderão ser observados, todos os 

princípios da Adm Pública, as diretrizes das legislações específicas de aquisição de 

cavalos, ainda otimizando e dando celeridade a aquisição em si cumprindo o dever de 

manter a operacionalidade da tropa HIPO. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO 
 

Quest ionário direcionado a militares que serviram em tropa hipo 
 

Este questionário servirá de base para análise dos dados que compõe o artigo 
científico do Cap Cav Eric Cavalcante Galhardo. O trabalho versa sobre PROCESSO DE 
COMPRA DE EQUÍDEOS VOLTADOS PARA GLO NO ÂMBITO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
Este formulário destina-se a militares que comandaram tropa hipomóvel a partir do nível 
subunidade, militares que foram OD de OM que possuem cavalo e militares que trabalham 
na SRV. 

 
 

1.Quais OM o senhor serviu ao longo de sua carreira?  
 

 

 
 

2. O senhor possui o Curso de Instrutor de Equitação? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
3. No organograma dos RCG, temos dois (02) Esqd Operacionais Hipomóveis, um (01) 
Esqd Operacional a pé e o Esqd de Comando e Apoio. Podemos considerar, no contexto 
de GLO,  que sempre há pelo menos um Esqd Hipomóvel como principal tropa pronto-
emprego a cavalo nos Regimentos? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
4. O senhor acredita que nossas Escolas de Formação devem possuir cavalos aptos para 
GLO, afim de melhor contribuir para formação do cmt de fração de cavalaria? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
5. O senhor concorda que os óbitos e baixas de cavalos prontos para GLO, dificultam a 
manutenção da prontidão do Esqd Operacional Hipomóvel?  



 

 

 
a) Sim  
b) Não 

 
6. Na concepção do senhor, o tempo de trabalho para formar um cavalo para GLO interfere 
na prontidão do Esqd Hipomóvel, uma vez que caso existissem baixas ou óbitos o 
recompletamento seria dificultado? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
 
7. O senhor concorda que a Coudelaria de Rincão cumpre sua missão de distribuir os 
cavalos no Exército Brasileiro de maneira satisfatória? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
8. O senhor considera que a compra de cavalos por licitação é um procedimento 
complementar ao trabalho da coudelaria, voltado para recompletamento de efetivo, visando 
manter as capacidades dos Esqd Hipomóveis? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
9. O senhor já comandou alguma OM/Esqd que possuía cavalos adquiridos por compra? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
10. Caso afirmativo na questão anterior. O senhor considera que os animais adquiridos por 
compra foram fundamentais para o cumprimento das missões da OM/Esqd? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
11. O senhor já comandou OM que realizou compra de cavalos? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
12. O senhor poderia discorrer de maneira sucinta os fatores que culminaram na realização 
de uma licitação para compra de cavalos? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
13. Traçando um paralelo entre esporte equestre e uso do cavalo como meio militar, qual 
modalidade mais se encaixa no trabalho do cavalo para GLO? 
 



 

 

a) Polo 
b) CCE 
c) Salto 
d) Adestramento 

 
14. Deseja acrescentar Alguma Informação que considere válida para a pesquisa? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

APÊNDICE II – ENTREVISTA 
 

Entrevista com Cmts e Ex-cmts do 1°Esqd (hipo) do 2º Regimento de Cavalaria de 
Guardas. 

 
Esta entrevista servirá de base para análise dos dados que compõe o artigo 

científico do Cap Cav Eric Cavalcante Galhardo. O trabalho versa sobre PROCESSO DE 
COMPRA DE EQUÍDEOS VOLTADOS PARA GLO NO ÂMBITO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 
 

1.Nome completo, Posto/Grad? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. Designado para o comandar no ano de: 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
3. Durante seu cmdo, sua subunidade era o Esqd Operacional a cavalo do Regimento? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
4. De maneira geral, no quesito cavalo/cavaleiro, qual cavalo, do seu Esqd, apresentava 
maior facilidade de formar conjunto com o soldado, mesmo este tendo pouca experiente na 
equitação? 
 

a) Pel Castanho 
b) Pel Alazão 
c) Pel Tordilho 
d) Polo 
e) Não Observei este aspecto 

 
5. De maneira geral, na distribuição de cavalos da coudelaria, o quantitativo de cavalos de 
polo que você recebia para o Esqd era: 



 

 

 
a) Inexistente 
b) Pequena 
c) Suficiente 
d) Grande 

 
6. Você considera que em uma operação com uso de cavalos, no caso de baixas ou óbitos 
os cavalos de polo supririam as demandas do GLO com maior facilidade e rapidez? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
7. Deseja acrescentar algo? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE III – ENTREVISTA 
 

Entrevista com Fiscal Adm e o chefe da Seção de Aquisições e Contratos do 2º RCG 
 

Esta entrevista servirá de base para análise dos dados que compõe o artigo 
científico do Cap Cav Eric Cavalcante Galhardo. O trabalho versa sobre PROCESSO DE 
COMPRA DE EQUÍDEOS VOLTADOS PARA GLO NO ÂMBITO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
 
 
1.Nome completo, posto/grad e função? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Assumiu a função em qual período? 
 
 

 
 
3. Você e sua equipe foram responsáveis pelo processo de compra de cavalos na OM? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
4. Quais foram os obstáculos encontrados na fase interna durante a pesquisa de preço? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. Quais foram as dificuldades encontradas na fase interna, na confecção e aprovação do 
Edital? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 

 

 
6. Segundo o Edital o critério adotado para aquisição do produto foi o menor preço, seria 
possível utilizar outro critério para a compra? 
 

a) Sim, melhor técnica 
b) Sim, melhor técnica e preço 
c) Não 

 
7. Caso a resposta anterior seja "sim", comente se seria vantajoso para a Ug (sim/não) e 
justifique. Caso seja  "não"  explique: 
 
 

8. A confecção do termo de referência possui alguma especificidade? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
9. Segundo o edital, foi utilizado o SRP no processo. Explique as vantagens desse sistema 
para as UG que possuem cavalo. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. Você considera que realizar essa licitação, nesses moldes, anualmente, seria 
vantajoso para as OM envolvidas, uma vez que a abriria a possibilidade de compra de 
solípedes sem obrigatoriedade desta, devido ao SRP? 
 

a) Sim  
b) Não 

 
 
11. Com o aumento do limite para dispensa de Licitação, você considera a compra direta 
uma possibilidade? Explique. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
12. Se possível, levante uma oportunidade de melhoria clara para todo processo. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
13. Algo que queira acrescentar que considere relevante? 



 

 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


