RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DA CBC DE 12 DE AGOSTO DE 2014
A Diretoria da CBC, no uso de suas atribuições estatutárias e das prerrogativas
que lhe são previstas no subitem 15.2 dos Editais de Chamamento Interno de
Projetos nº 01/2014 e nº 02/2014;
Considerando o adiamento do prazo de entrega da documentação referente à
Fase de Aptidão para o dia 22 de agosto, conforme ofício 17642/14-C.A
encaminhado pela CBC em 18 de junho de 2014;
Considerando que só poderão ser habilitadas e classificadas propostas cujas
entidades estejam aptas, o que depende da análise da documentação
complementar cujo prazo se encerra em 22 de agosto; e
Considerando ainda, os pareceres emitidos pelos analistas técnicos contratados
pela CBC e a necessidade de abertura de diligências nos projetos encaminhados
pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs no prazo regulamentar;
Resolve, e eu faço publicar no portal de internet da CBC os novos prazos das
etapas de Habilitação e Classificação, e Seleção dos projetos, previstas nos
incisos II e III do subitem 15.1 dos Editais de Interno de Projetos nº 01/2014 e nº
02/2014:
15. DOS PRAZOS
15.1. O presente Chamamento Interno de Projetos obedecerá ao seguinte
cronograma:
ETAPAS

PRAZOS

II – HABILITAÇÃO E

de 11/07 a 31/10/2014

CLASSIFICAÇÃO
b)

Publicação

do

resultado

da

20/10/2014*

habilitação e da ordem de classificação
das propostas habilitadas.
c) Prazo para interposição de recursos
sobre as propostas não habilitadas ou

de 21/10 a 24/10/2014

sobre a ordem de classificação dos
projetos.
d)

Publicação

da

decisão

de

acolhimento ou rejeição dos recursos
interpostos acerca da não habilitação

30/10/2014

ou da ordem de classificação de
projetos.
e) Publicação da lista final de projetos
habilitados

e

de

sua

ordem

de

classificação.
III - SELEÇÃO

31/10/2014
de 31/10 a 04/11/2014

a) Análise dos projetos classificados
frente à disponibilidade orçamentária

de 31/10 a 04/11/2014

do Edital
b) Publicação da lista de projetos
selecionados
c)

Prazo

04/11/2014
final

para

homologação/publicação do resultado
final da seleção de projetos no portal

04/11/2014

de internet da CBC
* Do dia 12 de agosto até a nova data para publicação dos resultados das
Fases de Habilitação e Classificação, dia 20/10, será cumprido o seguinte
cronograma de trabalho interno:
22/08 – Prazo final para os clubes entregarem a documentação pendente;

22 a 26/08 – Análise das diligências a respeito da documentação dos Clubes;
27/08 – Republicação da lista final de Entidade Aptas
27/08 – Abertura da diligência aos clubes aptos quanto aos projetos;
10/09 – Prazo para retorno dos clubes em atendimento às diligências dos projetos;
11 a 30/09 – Prazo de análise das diligências e parecer final sobre a Etapa de
Habilitação;
01/10 a 16/10 – Análise dos projetos pela Comissão Técnica;
17/10 – Reunião da Comissão Técnica para Pontuação e Classificação dos
Projetos;
20/10 – Divulgação do Resultado da Habilitação e da ordem de Classificação
das propostas habilitadas
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