Edital
Se você possui um grande Parque de Vaquejada, localizado na região Nordeste, e deseja realizar o 17º Potro do Futuro & Campeonato Nacional ABQM de Vaquejada, veja abaixo as condições:

1 - CANDIDATURA
1.1 - O processo de candidatura se inicia com o envio de uma carta de intenção e proposta financeira, devendo ser enviadas em 2 (dois) envelopes separados e lacrados, contendo:
► Envelope 1 – Proposta de Candidatura
► Envelope 2 – Proposta Financeira
Obs.: Os envelopes 1 e 2 devem ser lacrados, identificados e colocados dentro de outro envelope maior.
1.2 - O envelope maior deverá ser recebido pela ABQM até o dia 06 de março de 2019, portanto fique atento
ao prazo de envio dos documentos.

2 - ENVELOPE 1 | PROPOSTA DE CANDIDATURA
2.1 - Dentro do envelope 1, deve constar a carta manifestando a sua disposição em realizar esses eventos, informando o nome do Parque, Cidade e Estado. Nessa carta, também deverá ser informado o responsável pelo
Parque e o responsável pela organização do evento;
2.2 - O envelope deve estar lacrado e identificado como “Proposta de Candidatura”.

3 – ENVELOPE 2 | PROPOSTA FINANCEIRA
3.1 - A ABQM possui uma verba de fomento de no máximo R$ 200.000,00 (duzentos mil) para este evento.
Dentro do envelope os proponentes deverão apresentar uma proposta com um desconto sobre essa verba,
informando o valor que aceitará receber da ABQM;
3.2 - O envelope deve estar lacrado e identificado como “Proposta Financeira”.

4 – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS
As candidaturas para serem aprovadas deverão observar as seguintes condições:
4.1 - Os eventos 17º Potro do Futuro & Campeonato Nacional ABQM de Vaquejada deverão ser realizados de
20 a 24 de novembro de 2019, com inscrições 100% antecipadas;
4.2 - O Parque de Vaquejada deve estar localizado em um estado do Nordeste com um núcleo ativo de criadores de cavalos Quarto de Milha;
4.3 - O representante indicado pelo responsável do Parque deverá acatar as nomeações de colaboradores e
regras da ABQM;
4.4 - Relacionar toda infraestrutura disponível no Parque;
4.5 - Indicar o nome de dois representantes para atuar junto com o Comitê Nacional de Vaquejada e o Departamento de Esportes da ABQM, na organização e realização do evento;
4.6 - Relacionar as Vaquejadas realizadas nos últimos dois anos, com datas, nº de senhas e premiação distribuída;
4.7 - Apresentar o valor da premiação oferecida para os dois eventos (Potro do Futuro & Campeonato Nacional) que será de no mínimo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
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4.8 - Concordar com o valor das Taxas de Inscrições, abaixo:
4.9 - Após aprovação do Parque de Vaquejada, será assinado um contrato entre o proponente e a ABQM,
constando todos os itens acordados no Edital.

5 – CRONOGRAMA DA ABQM PARA ESCOLHA DO PARQUE
► 06 de março de 2019
Os envelopes com as propostas deverão estar na ABQM até o dia 06 de março de 2019.
► 08 de março de 2019
As propostas de candidaturas serão analisadas pelo Departamento de Esportes da ABQM e pelo Comitê Nacional de Vaquejada.
► 12 de março de 2019
Abertura dos envelopes com as propostas financeiras e definição do Parque escolhido.
► 13 de março de2019
Comunicado por e-mail ao Parque informando a decisão da Diretoria Executiva da ABQM.

6 – EFETIVAÇÃO DA ESCOLHA DO PARQUE DE VAQUEJADA
► Após a escolha do Parque que sediará os dois eventos, a critério da Diretoria Executiva, serão efetuadas
visitas técnicas para acompanhamento das adaptações necessárias;
► A critério da Diretoria Executiva, com base nas visitas técnicas, o Parque escolhido incialmente poderá ser
alterado.

7 – ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser enviadas pelos Correios para o endereço da ABQM:
Rua Dona Germaine Burchard, nº 355
Bairro Água Branca
CEP: 05002-061
São Paulo - SP

