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RIO CLARO, SP, 28 de junho de 2019 
 

 

EDITAL N º 001/19 

 
LICITAÇÃO – CARTA CONVITE 

 
 
 
O Presente Edital tem por finalidade regulamentar o item nº XVII do regulamento 2019. 
 
Regulamento 2019 disponível em:  
 
https://www.regionalcbctaurus.com.br/regulamentos  
 
Pelo presente instrumento a Coordenação Nacional do 15º Campeonato Regional CBC Taurus convida 
todos os clubes integrantes a ofertarem suas instalações para sediarem a Etapa Final - Play Off que 
ocorrerá de 25 a 27 de outubro.  
 
 
Cronograma 
 

28/07 Publicação e Abertura do Edital 

12/08 Limite p/ Envio de Documentos 

16/08 Publicação - Homologação 

 
 

1- Documentos: 
 

1.1 Cópia do Certificado de Registro – CR + Protocolo de Renovação (se for o caso); 
1.2 Cópia do Alvará da Polícia Civil; 
1.3 Cópia do Alvará Corpo de Bombeiros; 
1.4 Cópia do Alvará da Prefeitura Municipal; 
 

2- Memorial Descritivo da Estrutura Técnica: 
 
O Clube deverá produzir memorial descritivo contendo detalhadamente todas as informações 
sobre a estrutura disponibilizada, observando: 
 
2.1 Total de postos de Tiro (Precisão); 
2.2 Postos destinado exclusivamente para armas de fogo - 25 metros; 
2.3 Postos destinado exclusivamente para armas de fogo - 10 metros; 
2.4 Postos destinados exclusivamente para Ar Comprimido – 10 metros; 
2.5 Postos destinado exclusivamente para armas de fogo - 50 metros; 
 
2.6 Pedanas de Trap 
2.6.1 Quantidade; 
2.6.2 Marcas do equipamentos; 
2.6.3 Capacidades do magazine; 
2.6.4 Se possui cobertura e ou iluminação suplementar; 
 
2.7 – Números de funcionários que ficarão à disposição do evento, especificando as funções; 
 

3- Memorial Descritivo da Estrutura Física: 
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3.1 Estacionamento – quantidade de vagas estimada; 
3.2 Sanitários – quantidade e se possui adaptação para portadores de necessidades especiais; 
3.3 Área de alimentação (restaurante e lanchonete – assim como sua capacidade operacional); 
3.4 Sala para armazenagem e aferição dos alvos; 
3.5 Área de concentração e espera dos atletas, espaço que deverá ser obrigatoriamente 
abrigado de sol e chuva, com cadeiras, destinado ao descanso dos atletas para ingressarem nas 
linhas de tiro.  
 

 
 

4- Disposições Finais e Transitórias 
 
 
A entidade fica obrigada: 
 
4.1 Providenciar e ceder gratuitamente espaço para que as empresas patrocinadoras oficiais do 
evento possam expor seus produtos;  
4.2 Utilizar todo o material de Marketing produzidos e disponibilizados pelas empresas 
patrocinadoras oficiais; 
4.3 Fornecer todo o Staff necessário para realização do evento; 
4.4 Fornecer toda a estrutura física inerente ao evento; 
4.5 Fornecer toda a segurança com controle de acesso as dependências do clube; 
4.6 Observar integralmente o regulamento do 15º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS; 
4.7 Caso a entidade forneça e ou comercialize Produtos Controlados Pelo Exército – PCE, a 
mesma se responsabilizará perante as autoridades fiscalizadoras.  
 
 

O memorial descritivo deverá conter: 
 

• Fotos das áreas relacionadas no item nº 2 e 3 do presente edital. 

• Relação da Rede hoteleira conveniada com valores promocionais para o evento. 

• Mapa de acesso.   
 
Todos os itens serão avaliados, considerando critérios de desempate: 
 

• Estrutura ofertada 

• Localização geográfica e acesso 

• Suporte hoteleiro  

• Funcionários disponibilizados para o evento.  
 
Todas as dúvidas obrigatoriamente deverão ser formuladas no e-mail abaixo até 09/08/2019  
 
Todo os documentos deverão ser enviados até (12/08) em arquivo no formato PDF para: 

 
recursos@regionalcbctaurus.com.br 
 

 
 

A Coordenação Nacional agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas um excelente 
Campeonato. 
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