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PARECER TECNICO NQ 25/2021 - GFOR/SEBSB/CBC
- IDENTIFICAgAO

Entidade: ASSOCIAgAO HIEN KAN DE KARATE
Ato Convocatorio n5 09 - MEEProcesso n9: 09.10809.45/2021 Referencia: - 29 entrada de projetos.

Apoio financeiro para a aquisigao de materials e/ou equipamentos 
esportivos, pelos CLUBES filiados primaries e plenos ao CBC, 
necessaries para o desenvolvimento de esportes olimpicos, a serem 
disponibilizados aos atletas em formapao permanente, na forma 
disposta no Ato Convocatorio n9 9 e em consonancia com o Edital do 
Eixo Materiais e Equipamentos Esportivos, para o Ciclo de Formagao 
Esportiva 2021-2024.

Objeto:

Penodo de Execugao: Da Ordem de Infcio ate junho de 2024.

Valor Global: R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Tltulo do Projeto: Karate Alem do Tatame.

Categoria de Integragao: Filiado Primario
II - OBJETIVO DA ANALISE

A presente analise sera realizada segundo o disposto no art. 99 do Regulamento de 
Descentralizagao para Aquisigao de Equipamentos e Materiais Esportivos - REM, de forma a 
subsidiar a decisao do Colegiado de Diregao do Comite Brasileiro de Clubes - CBC, responsavel 
pela avaliagao, selegao e aprovagao final dos projetos apresentados pelos Clubes proponentes, no 
ambito do Ato Convocatorio nQ 09 - MEE: Eixo Materiais e Equipamentos Esportivos do Programa 
de Formagao de Atletas do CBC, acerca da viabilidade tecnica da proposta, em atengao aos 
dispositivos constantes do REM e normativos vigentes aplicaveis.
Cumpre destacar que a analise da documentagao apresentada pelos Clubes filiados primarios e 
plenos tern como fundamento a presungao de boa-fe na relagao mantida com o CBC, consoante 
dispoe o § 1e do art. 99 do REM.

I III - PRELIMINARI
0 CBC e uma associagao civil, constituida por Entidades de Pratica Desportiva - EPD, componente 
do Sistema Nacional do Desporto - SND (art. 13, paragrafo unico, inciso VII, Lei n9 9.615/1998), 
tendo em sua finalidade institucional a formagao de atletas, atribufda no sentido de promover a 
pratica formal do esporte de rendimento, previsto no art. 217, da Constituigao Federal.

Para a realizagao desta finalidade, o CBC recede recursos provenientes do produto da arrecadagao 
das loterias federais, conforme art. 16, I, "e", "2", da Lei n9 13.756/2018, Ihe sendo facultado 
executa-los direta ou indiretamente, na forma do art. 23, § 59, da mesma legislagao.

0 CBC planeja suas atividades esportivas por meio de seu Programa de Formagao de Atletas, que 
contem tres Eixos de atuagao, quais sejam: materiais e equipamentos esportivos, recursos 
humanos e competigoes, na forma dos Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI.

Especificamente neste caso, o apoio a projetos de fomento, desenvolvimento e manutengao do 
desporto, em beneficio dos atletas em formagao permanente, e realizado mediante a execugao 
descentralizada de recursos, por meio da aquisigao de materiais e/ou equipamentos para o 
esporte.

Nesse contexto, o Programa de Formagao de Atletas do CBC orienta as bases para o 
desenvolvimento da formagao esportiva, destacando-se a existencia de materiais e equipamentos

&

Pagina 1 de 11



COMITE BRA5ILEIR0
deCLUBES

esportivos apropriados, que devem ser previstos e utilizados em quantidade suficiente para 
permitir, com toda seguranqa, a participagao intensiva nos programas de esporte, conforme ja 
propos a UNESCO, na Carta Internacional da Educagao Fisica e do Desporto, e de acordo com 
Tubino, “os equipamentos e materials esportivos sao engenhos utilizados em situaqdes de 
treinamento, pratica e competiqao esportiva”, sendo “o vestuario esportivo, os implementos 
esportivos, os equipamentos esportivos, as instalaqoes esportivas, os aparatos tecnoldgicos 
apticados ao esporte e outros conjuntos constituem a abrangencia do material esportivo".

Destaca-se que a politica esportiva desenvolvida pelo CBC e debatida anualmente em seu 
Seminario Nacional de Formapao Esportiva, oportunidade em que e viabilizada a construpao, em 
conjunto com os Clubes que Ihe sao integrados, dos procedimentos que irao guiar os processes 
para a formagao de atletas.

Assim, durante o VI Seminario Nacional de Formapao Esportiva do CBC, realizado de maneira 
virtual no ano de 2020, foram debatidas e delineadas as premissas condutoras do Ato 
Convocatorio m 09, referente ao apoio financeiro para aquisipao de materiais e equipamentos 
esportivos vinculados a forma^ao de atletas dos Clubes filiados ao CBC, sendo os materiais 
indicados pelas Confederates e Ligas Esportivas Nacionais, que sao as responsaveis pela 
administrate de cada esporte no Brasil, e os equipamentos esportivos. definidos pelos Clubes, 
observados o enquadramento nos esportes a serem desenvolvidos no ambito do Projeto.

Nesse sentido, observadas as regras contidas no REM e o debate havido no VI Seminario Nacional 
de Formate Esportiva, publicou-se o Edital nQ 09 (DOU de 18/02/2021) e republicou-se o Ato 
Convocatorio n5 09 - MEE: Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos (DOU de 19/02/2021), 
com vistas a convocato publica das entidades filiadas ao CBC para apresentarem suas 
manifestates de interesse em participar do respective Ato Convocatorio ate o dia 31 de julho de 
2021, na segunda entrada de projetos.

Para conceder a estabilidade financeira para as parcerias durante todo o Ciclo de Formate 
Esportiva 2021-2024, foi previsto o repasse integral, em parcela unica, e a possibilidade de 
utilizato de rendimentos financeiros na execute dos valores pactuados aos projetos aprovados, 
possibilitando que as aquisipbes sejam otimizadas com o total de recurso disponivel.

Como principio do parametro de distribute dos recursos disponiveis ao Ato Convocatorio ns 09 
pelo respective Edital ns 09, previu-se o valor maximo para cada projeto, tendo como criterios: 
a estabilidade dos projetos com valores iguais de entrada, a valorizato do Clube pela 
fidelizato ao tempo de integrate ao CBC e a meritocracia esportiva, sendo essa aferida com 
base (i) nos sediamentos de CBI apresentados pelo Clube e confirmados pelas respectivas 
entidades de administrate no ciclo 2021-2024; (ii) quantidade de medalhas conquistadas 
referentes ao ciclo 2017-2020; (iii) Posito no Quadro de Medalhas do CBC e (iv) Bonus para 
os Clubes Filiados Plenos que obtiveram mais de uma medalha no Quadro Geral de Medalhas 
2017-2020.

Ademais, conforme regra estabelecida, o projeto e unico, composto por 3 (tres) listas de materiais 
esportivos, denominadas "Detalhamentos do Projeto I, II e 111” e serao parte integrante do 
referido instrumento, sendo: a primeira lista a ser apresentada nesta oportunidade; a segunda 
lista ate 1 (urn) ano apos a primeira (ate 30 de junho ae 2022); e a terceira ate urn ano apos a 
apresentato da segunda (ate 30 de junho de 2023).

Para os Clubes Filiados Primaries, o valor total aprovado do projeto sera dividido por 3 (tres), 
sendo 1/3 (urn ter^o) do valor para aquisipao de cada lista, mantendo, assim, o Clube apoiado por 
todo o Ciclo de Formapao Esportiva 2021-2024. Ja com relagao aos Filiados Plenos, estes poderao 
utilizar qualquer quantia na primeira ou nas demais listas, desde que, necessariamente, reservem 
o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reals) em materiais esportivos para os anos 2022/2023 e 
2023/2024 cada, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tambem com o objetivo de
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manter o Clube apoiado por todo o Ciclo de Forma^ao Esportiva 2021-2024.
Importa registrar que a segunda e a terceira listas serao objeto de avaliapao da area tecnica e, 
consequentemente, do Colegiado de Direpao, mediante o aporte pelo Clube na Plataforma do 
Digital do CBC, em momento oportuno.
IV - DEFINI^AO DE VALORES

Apos a apresentapao da manifestapao de interesse na convocatoria por parte dos Clubes, na 
forma e prazo constantes no Anexo I e no item 4.1. do Ato Convocatorio ne 09, foram verificados 
na Plataforma Digital do CBC, o preenchimento e a confirmapao das informapoes pelas respectivas 
Confederapoes e/ou Ligas Esportivas Nacionais com relapao aos sediamentos de CBI aprovados 
para 2021, conforme alfnea “b” do item 5.2 do Ato Convocatorio m 09.

Ato continuo, o resultado da analise do sediamento esportivo dos CBI e demais informapoes 
pertinentes ao presente Ato Convocatorio n2 09 foram sistematizados e consolidados por esta 
area tecnica, e enviados ao Colegiado de Direpao, acompanhados de todos os documentos que 
instruiram a analise.

Dentro deste contexto, o Colegiado de Direpao do CBC se reuniu no dia 03 de agosto de 2021 de 
maneira virtual e, com base no apresentado, definiu a ampliapao ou manutenpao dos valores dos 
Clubes participantes no referido Ato, partindo do valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para todos os Clubes participantes.

Nessa oportunidade, foi deliberado acerca da composipao dos valores e das regras de utilizapao 
dos recursos, conforme registrado nos documentos “Criterios para definipao de valores para os 
Clubes participantes do Ato Convocatorio n2 09 - Segunda Entrada’’ e “Regras gerais para 
aquisipao dos Materiais Esportivos (listas oficiais) e Equipamentos Esportivos”, constantes as 
folhas 29-43 e 44-45.

Na sequencia, em 05 de agosto de 2021 a Diretoria do CBC homologou e divulgou no site 
institucional do CBC os valores disponfveis para a proposipao do projeto dos Clubes filiados 
primaries e plenos, perfazendo o montante total de R$ 38.416.000,00 (trinta e oito milhoes, 
quatrocentos e dezesseis mil reais), para a segunda entrada do Ato Convocatorio n2 09.
Para o presente projeto, foi definido o valor detalhado a seguir:

Tipo Subtotal
Valor mmimo inicial R$ 100.000,00

Bonus de Aplicapao para o Ciclo 2021-2024 R$ 200.000,00
Fidelizapao R$ 10.000,00

Merito Esportivo I: Sediamento de CBI
Merito Esportivo II: Valor de Medalhas Conquistadas 2017-2020

Merito Esportivo III: Posipao no Quadro de Medalhas 2017-2020 do CBC 
Merito Esportivo IV: Mais de uma medalha no Quadro de Medalhas

2017-2020 do CBC para os Filiados Plenos

R$ 60.000,00

R$ 370.000,00Valor Total:

%
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Embora previsto na alinea “b" do item 1.1. do Edital m 09, que os recursos do 
projeto seriam descentralizados em parcela unica, na reuniao do Colegiado de 
Dire^ao ocorrida em 03 de agosto de 2021, foi deliberado e aprovado que:

(...) o repasse previsto do valor aprovado para o projeto da Associagao Hien Kan 
de Karate (AM), entidade que tem o Karate como unico esporte, nao seja de forma 
integral, mas em parcelas anuais de 1/3 para cada penodo 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024 e que para cada novo repasse seja constatada a 
continuidade do apoio ao esporte Karate pelo CBC, considerando que o Programa 
de Formagao de Atletas pressupoe "que o atleta esteja em preparagao para 
competigoes nacionais, logos Sul Americanos, logos Pan Americanos, logos 
Mundiais e logos Olimpicos’’, especialmente tendo em vista que o Karate ainda 
nao esta confirmado no Programa Olimpico de Paris 2024 e que a Resolugao da 
Diretoria de 28 de maio de 2021, estabelece em seu art. 5= que a partir do Ciclo 
de Formagao Esportiva 2021-2024 o CBC somente apoiara CBI que tenha 
quantidade minima de Clubes integrados, conforme a seguir: I - Em 2021: no 
minimo 3 (tres) Clubes integrados ao CBC: II - Em 2022: no minimo 4 (quatro) 
Clubes integrados ao CBC; III - Em 2023: no minimo 5 (cinco) Clubes integrados ao 
CBC; e IV - Em 2024 - no minimo 6 (seis) Clubes integrados ao CBC.

Isto posto, especificamente para o Flien Kan, o repasse sera anual e devera 
contemplar a aquisigao de cada uma das 03 (tres) listas de materials esportivos 
- Detaihamentos do Projeto I, II e III.

No caso em tela, por se tratar de Clube filiado primario, tem-se a analise da lista 
1 composta por materiais esportivos e/ou uniformes, repita-se, todos 
constantes da relagao de itens indicados pelas Confederagoes e Ligas Esportivas 
Nacionais.

Observagoes:

V - REQUISITOS PARA CELEBRA^AO

Em cumprimento do cronograma e do procedimento de formalizagao determinados no Ato 
Convocatorio nQ 09, restaram observadas as fases de tramitagao da proposta de projeto ora em 
aprego, conforme se verifica da documentagao abaixo relacionada:

FIs.Documento/Procedimento
Enviado pelo Clube filiado o Oficio de manifestagao de interesse
na apresentagao de proposta de projeto nessa fase, contendo a 
indicagao de Responsavel Tecnico e Responsavel Financeiro (se 
for o caso), junto com os respectivos dados pessoais;

Data

20/07/2021 08

Atestada a regularidade do Clube pelas areas responsaveis do 
CBC; 30/07/2021 11-13v

Verificado o formulario de sediamento comprovado pelas 
respectivas Confederagoes e/ou Ligas Esportivas Nacionais 
(primeira fase) no Sistema Informatizado do CBC;
Analisados o formulario de sediamentos, o Quadro Geral de 
Medalhas do CBC e os demais itens para compor os criterios de 
definigao de valores e encaminhados ao Colegiado de Diregao do 
CBC, resultando na definigao do aporte financeiro (segunda fase);

02/08/2021 14-15

02/08/2021 17-28

Homologado o resultado, pela Diretoria do CBC, do aporte 
financeiro definido pelo Colegiado de Diregao;
Enviados pelo Clube filiado a proposta de projeto e respective
detalhamento.

05/08/2021 46-48

18/08/2021 55-58V

3 - \
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Todas as declaragoes previstas no Ato Convocatorio foram devidamente 
apresentadas na Piataforma Digital do CBC, junto ao projeto.

Cumpre registrar que as vias originais do projeto e documentos 
complementares serao remetidas ao CBC apenas apos a aprovaqao final do 
Colegiado de Diregao do CBC, conforme estabelecido no item 7.11.3. do Ato 
Convocatorio n2 09, oportunidade em que serao, portanto, juntados ao 
processo.

Observances:

VI - DILIGENCIAS

Apos o recebimento da proposta do projeto, nao houve necessidade de emissao de diligencia para 
fins de retificaqao ou complementanao.
VII - ANALISE
7.1.

Registrado que sera desenvolvido o seguinte esporte no ambito do projeto em tela:

Esporte

Karate

De acordo com as premissas do Programa de Formanao de Atletas do CBC, os 
CBI sao o Eixo vetor do Programa, ou seja, ha interrelaqao entre os esportes 
desenvolvidos no CBI, com os esportes fomentados nos demais Eixos (Recursos 
Humanos e Materials e Equipamentos Esportivo), conforme item 7, III:

“A execugao do Programa e realizada de forma sistemica e integrada, de 
modo que a aquisigao de materials e/ou equipamentos esportivos e o apoio 
a viabilizagao de equipes tecnicas multidisciplinares sao circunscritos aos 
esportes que os atletas em formagao desenvolvem e participam de CBI;”

Analise: No caso em tela, durante a avaliagao da capacidade tecnica, ja aprovada por este 
Comite, foi verificada a manifestagao de interesse em participagao em CBI, 
inclusive com a disponibilizagao das instalagoes para sediamento de 
campeonatos.

Ademais, restou comprovado que o Clube esta inserido no contexto formal das 
praticas de rendimentos no esporte ora proposto, tendo inclusive, demonstrado 
que seus atletas se encontram em nfvel competitive e com performe suficiente 
para participar de competigoes de nfvel nacional.

Sendo assim, foi verificado que o esporte proposto, qual seja Karate, encontra- 
se abarcado na regra acima e possui consonancia com os requisitos 
estabelecidos no Programa de Formacao de Atletas do CBC.

7.2. Detalhamento do Projeto I (Materials Esportivos)

Sobre esse aspecto, conforme ja contextualizado no presente Parecer, o projeto sera unico e 
composto por 3 (tres) detalhamentos de materials esportivos a serem adquiridos.

Para este momento, tem-se o seguinte extrato do Detalhamento do Projeto I:
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ESPORTE QUANTIDADE DE HENS

Karate 21

Conforme se verifica no Detalhamento do Projeto I, juntado as fls. 57-58v, o 
Clube indicou o esporte a ser contemplado, os itens que serao adquiridos e a 
suas respectivas quantidades, sendo que os materials esportivos sao 
correspondentes a lista indicada pela Confederapao Nacional do esporte 
desenvolvido.

Os itens e suas respectivas quantidades foram analisados com relagao ao 
numero de atletas a serem atendidos e o seu tempo de utiliza^ao.

Ademais, verifica-se que o Clube atendeu a obrigatoriedade de inclusao dos 
uniformes, conforme item 8.4 do Ato Convocatorio. Desta maneira, avalia-se 
que o detalhamento proposto tern pertinencia tecnica entre o esporte 
contemplado, a quantidade de atletas a serem atendidos e o quantitative de 
itens solicitados na primeira lista.

De forma complementar, foi solicitado ao Clube o preenchimento do Termo de 
Compatibilidade Financeira. Em atendimento, o Clube assegurou que “a 
quantidade e qualidade foram mensuradas no mercado e possuem 
compatibilidade com o limite financeiro disponivel para utiliza^ao na 1^ Lista, 
considerando os itens 11 e 12 das Regras Gerais para aquisigao de Materials e 
Equipamentos Esportivos para os Clubes participantes da 25 entrada de 
projetos.”

Analise:

7.3. Publico Alvo
___

No projeto proposto, o Clube registrou que os beneficiarios constam devidamente atualizados na 
Plataforma Digital do CBC, no Aplicativo de Cadastro Geral do Clubes - CDC.

Nesse sentido, na presente data, foram identificados os seguintes quantitativos de atletas e 
comissao tecnica, por esporte:

N9 de AtletasEsporte N9 de Comissao Tecnica

Karate 57 5

Considerando as informagbes registradas, verificou-se que o Clube 
desenvolvera o esporte Karate contemplando equipes masculina e feminina, 
conforme planilha extrafda da Plataforma Comite Digital as fls. 60/61, nas 
modalidades Kumite e Kata, ficando demonstrado que a entidade dispoe de 
equipe esportiva.

7.4. Capacidade Tecnica/Operacional

Analise:

0 ParecerTecnico n° 24/2021 - SEBSB/CBC, de 22/07/2021, aferiu a capacidade 
tecnica e operacional do Clube, momento em que verificou que possui historico 
nos esportes indicados, assim como instalagoes fisicas e pessoal adequados.

Analise:

7.5. Cronograma de Execugao

Para execugao da parceria, tem-se o seguinte Cronograma:
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CRONOGRAMA DE EXECligAO DO PROJETO

is Detalhamento de Materials e/ou Equipamentos Esportivos

Data de inicio Data finalEta pa

Procedimentos Iniciais/Planejamento 01/01/2022 31/01/2022

Pesquisa de Mercado 01/01/2022 28/02/2022

Procedimentos de Aquisigao 01/03/2022 30/04/2022
Entrega/lnstalagao e Disponibilizagao dos Materials 

e/ou Equipamentos Esportivos 30/06/2022

2Q Detalhamento de Materials e/ou Equipamentos Esportivos

Data de inicio Data finalEta pa
Apresentagao do 2s Detalhamento de Materials e/ou 

Equipamentos Esportivos 01/06/2022 30/06/2022

Analise do Detalhamento pelo CBC 01/07/2022 31/08/2022

Procedimentos Iniciais/Planejamento 01/09/2022 30/09/2022

Pesquisa de Mercado 01/10/2022 30/11/2022

Procedimentos de Aquisigao 01/12/2022 31/03/2023
Entrega/lnstalagao e Disponibilizagao dos Materials 

e/ou Equipamentos Esportivos 30/06/2023

39 Detalhamento de Materials e/ou Equipamentos Esportivos

Data de inicioEtapa Data final
Apresentagao do 3s Detalhamento de Materials e/ou 

Equipamentos Esportivos 01/06/2023 30/06/2023

Analise do Detalhamento pelo CBC 31/08/202301/07/2023

Procedimentos Iniciais/Planejamento 01/09/2023 30/09/2023

Pesquisa de Mercado 01/10/2023 30/11/2023

Procedimentos de Aquisigao 01/12/2023 31/03/2024
Entrega/lnstalagao e Disponibilizagao dos Materials 

e/ou Equipamentos Esportivos 30/06/2024

Prestagao de Contas Final

Data de inicio Data final
___________________________

Etapa
Apresentagao da Prestagao de Contas por parte do

Clube 01/07/2024 31/07/2024

Considerando que o Cronograma supracitado contempla as fases necessarias 
para realizagao dos procedimentos de aquisigao e que contempla todo o 
periodo de vigencia a ser pactuado, avalia-se que este tern coerencia com as 
delimitaqdes dispostas no Ato Convocatorio nQ 09.

Cabe destacar a necessidade de apresentagao por parte do Clube de 3 (tres) 
detalhamentos de materials esportivos, conforme cronograma acima, o que

Analise:

'*W
y (
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confere sustentabilidade ao projeto durante todo o ciclo de 2021-2024, desde 
que seja constatada a continuidade do apoio ao esporte karate pelo CBC.

Neste momento, foi analisado o is Detalhamento de Materials Esportivos, em 
consonancia com o cronograma estabelecido.

Registra-se que os procedimentos iniciais poderao ser realizados apenas 
apos a emissao de Ordem de Inicio de autoriza^ao de execugao por parte do 
CBC.

____________________________________7.6. Justificativa

0 Edital n2 09 fixou 05 (cinco) premissas orientativas que reverberaram em toda dinamica de 
construqao do Ato Convocatorio n2 09 para o Ciclo de Formagao Esportiva 2021-2024.

Dentre elas, destaca-se a qualifica^ao continua do Programa de Formagao de Atletas, em que 
os materials esportivos, entendidos como de consumo, os quais dentro de curto periodo de tempo 
perdem ou tern reduzidas as suas condiqoes de usabilidade, devem ser constantemente 
renovados; e a Especializaqao esportiva, em que os materials esportivos, ora avaliados estao no 
rol dos indicados pelas respectivas Entidades Nacionais de Administraqao do desporto - ENAD 
(Confederaqoes) ou Ligas Nacionais Esportivas.

Nesse particular, reforqa-se a necessidade de que todos os atletas tenham as mesmas condiqoes 
de competiqao, ou seja, todos competem com materiais esportivos considerados oficiais pela 
entidade que administra o esporte. Alem disso, foram previstas tres entradas de listas, ou seja, o 
Clube tera a oportunidade de renovar seus materiais esportivos, mantendo seus atletas 
praticantes e em formaqao treinando e competindo com materiais sempre atualizados, alem de, 
para os casos dos Clubes Filiados Plenos, a oportunidade de aquisiqao de equipamentos esportivos 
necessarios para a pratica esportiva, entendidos como permanentes.

Nessa esteira, o desenvolvimento do projeto e o respective repasse de recursos se justificam tendo 
em vista a necessidade permanente de atualizaqao e renovaqao de materiais esportivos 
especializados para que o Clube mantenha a qualidade na execuqao e evoluqao permanente do 
Programa de Formaqao de Atletas do CBC. Desta forma, avalia-se que a proposta:

a) Corrobora com o importante papel que os Clubes formadores historicamente verm 
desempenhando na formagao de atletas olfmpicos no cenario esportivo nacional;
b) Garante a contribuiqao efetiva do CBC no projeto de formaqao esportiva com transferencia de 
recursos que viabilizem a atualiza^ao de materiais esportivos especializados;
c) Estimula os Clubes a investirem mais em esportes, fomentando e incentivando o seu 
desenvolvimento;
d) Qualifica as atividades de treinamento tecnico, tatico e flsico para equipes esportivas, visando a 
melhoria de desempenho dos atletas;
e) Estimula o aumento ao numero de atletas melhor preparados tecnico, tatico e fisicamente, para 
ingresso nas categorias principais.

Verifica-se, assim, a consonancia com as expectativas do Ato Convocatorio e do proprio Programa 
de Formaqao de Atletas do CBC.
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7.7. Objetivos e Beneffcios ■ —3
0 objetivo geral do projeto proposto foi delimitado como "assegurar as condigoes necessarias a 
formapao de atletas”, apoiando os Clubes participantes do Programa de Forma^ao de Atletas do 
CBC, tendo como beneffcios “a continuidade e perenidade da formapao de atletas".

A execu^ao dos Programas de Formagao de Atletas do CBC, conta com a disponibilizagao de 
materials e equipamentos esportivos adequados e suficientes para que os atletas desenvolvam 
todas as capacidades e habilidades motoras em estrutura esportiva adequada, visando favorecer 
os treinamentos fisico, tecnico e tatico especificos para o esporte praticado; bem como estruturar 
o Clube para o sediamento de CBI, uma vez que possibilita:

1) a aquisigao de materials esportivos para apoiar a formagao de atletas, segundo as 
regras formais inerentes ao Sistema Nacional do Desporto - SND;

2) a aquisigao de materials esportivos para que o Clube mantenha seu parque esportivo 
adequado para o sediamento de CBI no ambito do SND, se for caso; e

3) o aprimoramento da qualidade tecnica dos CBI por meio da melhoria material dos 
espagos que o Clube disponibiliza para os atletas em formagao e participantes destas 
competigoes.

Alem disso, os beneficios das agoes desenvolvidas no ambito deste projeto foram definidos como 
diretamente ligados ao esporte para formagao de atletas no ambito do SND, para o qual consta 
destinado, por meio da celebragao do Termo de Execugao, a disponibilizagao de materials 
esportivos aptos a pratica formal de esportes Olimpicos, ou seja, mais materials e equipamentos 
para os atletas praticantes destes esportes. Assim, o objeto deste projeto contribui para o fomento 
das praticas desportivas formais, como direito de cada urn no pais.

Diante do exposto, avalia-se que as definicoes e propostas supracitadas tern consonancia com 
as expectativas do Ato Convocatorio e vao ao encontro das perspectivas do Programa de
Formacao de Atletas do CBC.

7.8. Metas Esportivas

0 Programa de Formagao de Atletas do CBC foi editado no sentido de que cada Termo de Execugao 
firmado alimenta as metas esportivas a serem atingidas pelo CBC de forma sistematica, ou seja, 
as metas sao do Programa.

0 Termo de Execugao direciona recursos para a aquisigao de materiais esportivos, que sao agoes 
previstas para o cumprimento das metas estabelecidas e mensuradas, segundo a dinamica 
matematica prevista no Programa de Formagao de Atletas do CBC.

Nesse sentido, o valor efetivamente aplicado para a consecugao do objeto do Termo de Execugao 
e os produtos esportivos alcangados sao os resultados objetivos que interessam para o 
cumprimento das metas do Programa e que devem demonstrar a melhoria material da formagao 
esportiva, a ser aferida conforme as metricas estabelecidas no proprio Programa.
7.9. Viabilidade do Projeto

Diante das analises efetuadas e com vistas a verificagao da conformidade da proposta 
apresentada, cumpre registrar o atendimento aos seguintes requisites:

AtendimentoRequisites
Demonstrado que o Clube dispoe de capacidade tecnica e operacional
para realizar a execugao do Projeto e a gestao dos recursos, incluindo 
infraestrutura fisica e de recursos humanos compativeis para 
desenvolver os esportes pieiteados?

Sim

't
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Ha conformidade entre o merito da proposta e as metas do Programa de 
Forma^ao de Atletas do CBC? Sim

Identificada adequate entre os objetivos do projeto e os itens de 
despesa propostos? Sim

Todos os requisites foram devidamente cumpridos pelo Clube, significando a 
consonancia do projeto com os termos do Ato e normativos do CBC.

Observagao:

VIII. DOS ASPECTOS NORMATIVOS
Cumpre destacar que o projeto enviado e ora analisado atende aos requisites dos artigos 9s do 
REM, verbis:

Art. 9. Os projetos deverao ser apresentados conforme as orientagoes contidas no Ato 
Convocatorio, contemplando no minimo:
I - Razoes que justifiquem o repasse dos recursos;
II - Descrigao detalhada do objeto que sera executado;
III - Quantificagao e especificagao dos materials e/ou equipamentos esportivos que serao 
adquiridos, conforme disciplinado no respectivo Ato Convocatorio;
IV - Quantificagao estimada dos atletas em formagao que se pretende beneficiar com o Projeto, 
conforme registrado na Plataforma Digital do CBC;
V - Listagem dos esportes que o CLUBE desenvolvera no ambito do Projeto;
VI - Informagao de que as metas serao aferidas pelo CBC na forma do disposto em seu Programa 
de Formagao de Atletas, e os indicadores de resultados da execugao do projeto serao 
acompanhados especialmente pelo historico de desempenho esportivo do CLUBE nos CBI, 
validados pelas respectivas Entidades de Administragao do Desporto;
VII - Etapas da execugao do objeto, com previsao de inicio e de fim;
VIII - Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso e piano de aplicagao 
dos recursos.
§ Is A analise da documentagao apresentada pelos CLUBES, seja na forma fisica ou virtual tera 
como diretriz a presungao de boa-fe e sera realizada de forma objetiva.
§ 2s Anexo ao Projeto deverao ser encaminhadas as declaragoes exigidas pelo Ato Convocatorio.

Conforme ja destacado no decorrer deste parecer tecnico os requisites dispostos no Ato 
Convocatorio ne 09 foram devidamente observados na proposigao.
IX. CONCLUSAO

Em face do exposto, conclui-se a presente analise tecnica sobre a proposta de projeto 
apresentada, considerando que ha:

a) atendimento aos criterios estabelecidos, tendo sido apresentada a documentagao 
necessaria a analise da proposta de projeto, observados os requisites legais e normativos 
necessaries para a formalizagao;

b) consonancia entre o merito e o esporte a ser beneficiado pela proposta de projeto, seu 
historico esportivo, atletas ja em atendimento no Clube e instalagoes esportivas, 
demonstrando sua aptidao para o desenvolvimento da parceria;

c) viabilidade de execugao, vez que demonstrada a existencia das instalagoes necessarias para 
seu devido desenvolvimento, assim como de equipe para gerenciamento para as agoes 
previstas; e

d) coerencia com as diretrizes do Programa de Formagao de Atletas do CBC.

Desta forma, SUGERE-SE a APROVACjAQ do projeto em epigrafe pelo Colegiado de Diregao do 
CBC, na forma do procedimento disposto no artigo 10 do REM, verbis:
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Art. 10. Os projetos serao aprovados, classificados e selecionados pelo Colegiado de Diregao, de 
acordo com o seu Regulamento de Funcionamento e Organizagao, mediante motivagao e 
manifesta^ao conclusiva quanto a aprovagao, mesmo que parcial, ou reprovagao dos projetos 
que nao atendam ao escopo do Programa de Formagao de Atletas do CBC ou que possuam vicios 
tecnicos insanaveis.

For fim, apos a analise do Colegiado de Diregao do CBC, o resultado final devera observar os § § 6e 
e 7s do artigo 10 do REM, verbis:

Art. 10. [...]

§ 6s 0 resultado da selegao dos projetos pelo Colegiado de Diregao devera ser referendado pelo 
Presidente do CBC e divulgado no site do CBC.

§ 7s A homologagao de resultado do CBC, por si so, nao gera ao CLUBE o direito a celebragao do 
Termo de Execugao, sendo necessario, para tanto, que sejam observados todos os demais 
requisites contidos neste Regulamento e no Ato Convocatorio.

X. AUTENTICAgAO
E a avaliagao que submeto a consideragao da Coordenagao. 
Brasilia, 24 de setembro de 2021.

Analista de Projetos

De acordo. Submeto a Supervisao de Projetos, para avaliagao. 
Brasilia, 24 de setembro de 2021.

Thilara^arria^o^e Santana

Coordenadora de Projetos e Processos

De acordo. Submeto a Gerencia de Formalizagao de Projetos, para avaliagao. 
Brasilia, 24 de setembro de 2021.

■^I^rtl^roski Araujo

Sujse/visora de Projetos

De acordo. Submeto a Superintendencia Executive Brasilia, para avaliagao. 
Brasilia, 24 de setembro de 2021.

Amalia Medi

I

o de Avellar FonsecaRicardo Na
Gerente de Formalizagao de Projetos/

Aprovo. Encaminha-se ao Colegiado de Diregao do CBC, para fins de avaliagao, selegao e aprovagao 
final.
Brasilia, 24 de setembro de 2021.

Jq^Vaulo Gpn^dives da Silva 
rderinttWeme Executive - Brasilia
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