EDITAL DE CHAMENTO INTERNO DE PROJETOS Nº 04/2014
RESULTADO DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
A Comissão Técnica da CBC, reunida no dia 19 de fevereiro de 2015, após análise dos projetos
apresentados pelo Edital 04/2014, resolve publicar a lista de projetos classificados e
selecionados, conforme segue:
PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL DE PROJETOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
OR
1
2

PROJETO
COMPETIÇÕES PARAOLÍMPICAS TIJUCA
TÊNIS CLUBE DE ALTO RENDIMENTO
PROJETO VÔLEI PARALÍMPICO

ENTIDADE

VALOR

PONTOS

TIJUCA TÊNIS CLUBE

R$ 795.081,93

31,6

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

R$ 312.985,44

28,6

Tendo em vista que o valor total dos projetos acima classificados é menor do que o total de
recursos previsto para o edital 04/2014, todos os projetos classificados nesta etapa foram
selecionados para a celebração de convênios.
Neste sentido, publicamos nesta data o resultado da seleção dos projetos, antecipando o
cronograma previsto na Resolução da Diretoria de 29 de janeiro de 2015.
O Valor total de cada projeto refere-se ao valor máximo aprovado pela Comissão Técnica,
podendo sofrer alterações de acordo com o proposto pela área técnica, considerando o
atendimento das condições de celebração do convênio, bem como a validação das
competições e categorias propostas pelas Entidades de Administração do Desporto das
respectivas modalidades.
Para a celebração do convênio referente ao Edital 04/2014, as Entidades participantes
deverão ter finalizado o(s) processo(s) relativo(s) aos Editais 01/2014 e 02/2014.
As Entidades acima listadas deverão observar os seguintes itens do Edital:
13.3 – “Após a sua seleção, o projeto poderá ser ajustado, visando adequação orçamentária
e a revisão de itens do Plano de Trabalho, mediante acordo entre a CBC e a proponente
desde que não haja alterações nas condições, características e objeto inicial”;

13.4 – “A celebração de convênios originados pelos projetos selecionados respeitará a
disponibilidade orçamentária e os critérios constantes deste Edital e demais normas de
regência”.
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