PROCEDIMENTOS E PRE-REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA USO EXCLUSIVO
NA COMPETIÇÃO ATRAVÉS DO SISCAPEC
Apresentamos os procedimentos e pré-requisitos exigidos pelas normas em vigor.
A tabela de preços vigente pode ser alterada pela fábrica sem aviso prévio.
O valor será cobrado conforme a tabela vigente na data do faturamento, e não na data da realização do
pedido.
A previsão de entrega será na referida competição promovida pela entidade, após obtida a autorização
do Exército Brasileiro, bem como disponibilidade de produtos na fábrica.

CADASTRO:
Acessar o SISCAPEC, informar os dados pessoais, selecionar os calibres apostilados no acervo de
Atirador Desportivo e concordar com o Termo de Aceite e Condições Gerais.

PEDIDO:
ANEXAR NO SISCAPEC AS CÓPIAS dos documentos para pré análise do pedido:
CR – CERTIFICADO DE REGISTRO;
PROTOCOLO DE REVALIDAÇÃO DO CR, se for o caso;
GTE OU MAPA – guia tráfego especial válida, referente ao (s) calibre (s) que solicitou materiais ou
mapa de armas atual expedido pelo EB;
DECLARAÇÃO DE EMPRESTIMO DE ARMA, se for o caso.
Se necessário, utilize os modelos de documentos disponíveis em nosso site: www.psaconsult.com.br
Após realizar o pedido e anexar os documentos no SISCAPEC, dentro do prazo estipulado,
analisaremos os documentos e caso a análise nos aponte alguma exigência ou irregularidade faremos
as observações no próprio SISCAPEC, bem como o sistema enviará uma notificação sobre a situação.
Se os documentos estiverem de acordo, o pedido será aprovado no sistema e o atirador deverá
aguardar a autorização do EB.
Após recebermos a autorização do EB e o material for faturado pela CBC, disponibilizaremos através do
SISCAPEC o boleto com o valor da aquisição.
A seguir algumas informações importantes:
Para o atirador retirar os produtos, deverá apresentar no ato da entrega, a GTE original válida, relativo
ao calibre/produto a ser adquirido ou o empréstimo de arma, quando for o caso.
Somente o próprio atirador poderá retirar seu material no dia da competição, pois será necessário sua
assinatura.
O material é de uso exclusivo para a competição;
O mesmo não pode ser utilizado para outra finalidade;
O atleta não pode solicitar quantidade superior ao que será utilizado para a prova.
Dúvidas, estaremos à disposição pelo telefone (31) 3568-5280 ou através do e-mail
consultoria@psaconsult.com.br

