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PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 001 2022 

 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO (CBTE), associação civil de natureza 

desportiva, sem fins econômicos, com sede na Av. Presidente Vargas, 482, sala 915, Centro, Rio de 

Janeiro – RJ, CEP: 20070-030, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento 

dos interessados que dará início ao processo de contratação na modalidade INEXIGIBILIDADE para 

empresa provedora dos resultados eletrônicos de tiro esportivo, conforme as condições e exigências 

estabelecidas no presente Processo. O processo de contratação na modalidade Inexigibilidade se 

regem pelas disposições do Manual de Gestão de Compras do COB – Processo de Seleção para 

Aquisição de Bens e Serviços (MAN- CC- 001), devendo tal contratação ser custeada com os recursos 

descentralizados por força do que dispõe a Lei Federal nº 9.615, de 1998, com as alterações 

promovidas pela Lei nº 10.264, de 2001 (Lei Agnelo-Piva) e Decreto Federal nº. 7.984 de 2013. 

 

DO OBJETO: Contratação de empresa provedora de resultados eletrônicos do Tiro Esportivo, 

nas modalidades de Carabina e Pistola e Rifle, através de alvos e equipamentos eletrônicos, a qual 

possui contrato de exclusividade com a International Shooting Sport Federation (ISSF). A contratação 

inclui o reparo de hardwares, atualização de softwares e operação do equipamento. 

Tal contratação visa a manutenção dos componentes e atualização do sistema, demandas de 

caráter obrigatório para a realização da competição internacional, além de sua operação durante a 

“ISSF World Cup Rio 2022”, a ser realizada no Rio de Janeiro (CENTRO MILITAR DE TIRO 

ESPORTIVO), durante o período de 09 a 19 de abril de 2022. 

 

DA JUSTIFICATIVA: A International Shooting Sport Fedaration (ISSF), organização que 

promove as competições e o ranking internacional do tiro esportivo, concedeu o direito de organização 

de uma etapa da ISSF World CUP para a CBTE, no Brasil (Rio de Janeiro), no ano de 2022. Tal 

competição faz parte do calendário internacional oficial e promove a importância do Brasil no tiro 

esportivo e nas grandes competições esportivas internacionais, com realização dentro de um 

equipamento do legado olímpico. 

É sabido que para realização de competições esportivas internacionais oficiais do alto 

rendimento, demanda-se uma série de necessidades técnicas a serem entregues pelos equipamentos 

e instalações esportivas utilizadas. Dentro do cenário do Tiro Esportivo, os equipamentos de precisão 

para medição dos disparos e geração de resultados provêm, principalmente, da empresa suíça SIUS 

AG. 
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Além da venda dos alvos, monitores, demais hardwares e softwares, a companhia presta todo o 

suporte para manutenção e operação dos equipamentos. Cabe ressaltar que os equipamentos da 

empresa SIUS, foram instalados no CENTRO MILITAR DE TIRO ESPORTIVO de forma permanente, 

como legado olímpico. 

A ISSF, tratou de firmar a exclusividade para que a SIUS AG realize a operação dos 

equipamentos provedores dos resultados, durante suas competições. Assim, a contratação da referida 

empresa se faz incondicionalmente necessária para a realização da notória competição, conforme 

acordo firmando entre as partes. 

 

DA INEXIGIBILIDADE: É consabido que tal condição de exclusividade delimitada pelo acordo 

entre ISSF e SIUS inviabiliza a competição na contratação do serviço, caracterizando a inexigibilidade, 

de tal forma que a contratação direta se impõe em face da impossibilidade de concorrência. Em 

conformidade com o Art. 11 do Manual de Compras (MAN- CC- 001). 

 

DAS COTAÇÕES E DO PREÇO: Ficou estabelecido através de análise do equipamento da SIUS 

AG para a CBTE, que há necessidade de manutenção de diversos componentes eletrônicos e 

estruturais nos alvos dos estandes de 10, 25 e 50 metros, além da atualização do software que controla 

esses equipamentos. O material de consumo destinado a essa manutenção está cotado no valor total 

de CHF 22.789,30 (Vinte e dois mil, setecentos e oitenta e nove Francos Suíços e trinta centavos), 

conforme ANEXO I. 

Durante a ISSF WC Rio 2022, o suporte da SIUS AG inclui a operação do sistema, produção de 

resultados para ranking internacional, integração dos resultados com gráficos de TV, projeção de 

resultados em telões, suporte para arbitragem. Tal serviço foi orçado no valor total de EUR 20.550,00 

(Vinte mil, quinhentos e cinquenta euros), conforme ANEXO II. 

Para justificar os preços praticados, a própria SIUS encaminhou a CBTE serviços e materiais 

similares contratados em outras competições, em circunstâncias similares. Nota-se que os PREÇOS 

UNITÁRIOS para os serviços de suporte a competição praticados para Federação Nacional Peruana 

de Tiro Esportivo são iguais ou próximos dos valores cotados a CBTE, como: 

Technician competition – 900,00 EUR 

Technician competition weekend – 1.125,00 EUR 

SIUS TV Operator – 750,00 EUR 

SIUS TV Operator weekend – 937,50 EUR 

 Tendo como diferença custos com acomodações e logística, que várias de acordo com as 

condições de cada localidade. 
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 Quanto aos materiais consumíveis para realização da manutenção dos equipamentos de alvos 

eletrônicos instalados no CMTE, a companhia SIUS encaminhou proposta entre a mesma e o Exército 

Brasileiro, constando a comprovação dos preços praticados, conforme tabela abaixo: (valores em 

Francos Suíços) 

 

ITEM 
Cotação CBTE 

Valor Un 

Comprovação 

Valor Un 

Witness paper, set of 100 pcs. 187.00 187,00 

Membrane with hole for 50m, hole Ø50mm 36.30 36,30 

Spare circuit board for time control unit TCU25 1'386.00 1.386,00 

Distibution box with lightning protection 425.70 425,70 

Front mask ISSF air rifle 10m, paper (set of 10 pcs.) 11.75  

Sound absorber 74.80 74,80 

Membrane without hole for 25m  36.30 36,30 

 

 

 

Por essas razões, esta administração propõe, após Parecer Jurídico, que se declare a 

inexigibilidade. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2022 
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