MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013
PUBLICAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e treze, após a aferição da disponibilidade orçamentária e
financeira das propostas classificadas, conforme previsto no item 11 do Edital de Chamamento Público nº 06/2013, e de
acordo com a Portaria ME Nº 256, de 11 de outubro de 2013 e a Portaria/SNEAR/ME nº 01, de 14/10/2013, a SNEAR
vem divulgar a relação das propostas selecionadas para o período de inscrição 2013, item 14.1.1. do referido Edital,
conforme abaixo:

PROPOSTAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS

Classificação
Geral

Proposta

Entidade

CNPJ

Objeto Resumido

Valor Global
Proposto ⃰

Valor Repasse
Proposto ⃰

Contrapartida
Proposta ⃰

Pontuação
total
Classificação

Situação

1

071538/2013

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

34.046.722/0001-07

Preparação das Seleções Brasileiras Sub 19 e
Sub 21 de Volei de Praia, visando os Jogos
Olímpicos de 2016 e 2020.

R$
1.925.684,25

R$
1.889.204,25

R$ 36.480,00

43

Selecionada

17.217.951/0001-10

O Projeto Desenvolvimento de Atletas
Olímpicos para a Natação - Minas Tênis Clube
Rio 2016 apresenta como objeto principal
adquirir equipamento Blocos de Saída para
competições de Natação homologados pela
Federação Internacional de Natação (FINA),
a fim de contribuir para o treinamento e a
evolução dos atletas do Minas Tênis Clube
visando a excelência brasileira nas
Olimpíadas Rio 2016.

R$ 342.160,00

R$ 314.660,00

R$ 27.500,00

42

Selecionada

2

069610/2013

MINAS TÊNIS
CLUBE

3

070516/2013

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

R$
10.902.159,35

R$
10.738.551,35

R$ 163.608,00

41

Selecionada

R$
3.463.633,79

R$
3.186.194,83

R$ 277.438,96

40

Selecionada

R$ 968.000,00

R$ 890.560,00

R$ 77.440,00

39

Selecionada

29.980.273/0001-21

Contratar técnicos internacionais e equipe
multidisciplinar para compor o corpo técnico
da CBDA visando assim o bom rendimento
nas Olimpíadas Rio 2016.

R$
6.334.042,78

R$
6.238.530,24

R$ 95.512,54

39

Selecionada

17.217.951/0001-10

O Projeto Desenvolvimento de Atletas
Olímpicos para a Ginástica Artística - Minas
Tênis Clube - Rio 2016 apresenta como objeto
principal adquirir equipamento de solo para
competição de Ginástica Artística,
padronizado pela Federação Internacional
de Ginástica a fim de contribuir para o
treinamento e a evolução dos atletas do
Minas Tênis Clube visando a excelência
brasileira nas Olimpíadas Rio 2016.

R$ 244.000,00

R$ 224.300,00

R$ 19.700,00

39

Selecionada

34.046.722/0001-07

4

071603/2013

LIGA NACIONAL
DE BASQUETE

10.435.803/0001-22

5

068279/2013

ESPORTE CLUBE
PINHEIROS

60.854.205/0001-66

070417/2013

CONFEDERACAO
BRASILEIRA DE
DESPORTOS
AQUATICOS

6

7

069625/2013

MINAS TÊNIS
CLUBE

Preparação das Seleções Brasileiras Adultas
de Vôlei de Praia, para o ano de 2014.
Este projeto de solicitação de convênio junto
ao Ministério do Esporte justifica-se pela
necessidade de viabilização financeira da
competição em questão, que tem sido
suportada ao longo dos anos, quase em sua
totalidade, pelo esforço dos Clubes e de
dirigentes abnegados que buscam o
engrandecimento da modalidade no Brasil.
O presente Convênio tem por objeto a
aquisição de equipamentos esportivos para
modernização das áreas da PISCINA
OLÍMPICA do Esporte Clube Pinheiros, na
cidade de São Paulo/SP, para o atendimento
de 100 atletas de alto rendimento e 200
atletas do programa de formação (12 a 19
anos), oferecendo condições ideais de
treinamento monitorados por equipe técnica
e multidisciplinar altamente qualificada.
OBJETIVO ESPECÍFICO Classificar o maior
número de atletas para os Campeonatos
Mundiais (2013 e 2014), Jogos Pan-americanos
de Toronto (2015) e Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro (2016).

8

070130/2013

COMITÊ
PARALÍMPICO
BRASILEIRO

00.700.114/0001-44

9

070710/2013
**

COMITÊ
PARALÍMPICO
BRASILEIRO

00.700.114/0001-44

10

070629/2013

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

34.046.722/0001-07

Realizar Campeonatos Brasileiros de Basquete
em Cadeira de Rodas, com objetivo de
identificar novos talentos para a composição
da seleção permanente paralímpica de
Basquete em Cadeira de Rodas, visando a
competitividade brasileira nos Jogos
Paralímpicos do Rio 2016. Oferecer a melhor
condição de suporte, aos principais atletas e
equipe de trabalho realização de
Campeonatos de Brasileiros de Basquete em
Cadeira de Rodas.
Realizar Campeonatos Brasileiros – Masculino
de Basquete em Cadeira de Rodas, para a 2ª
e 3ª Divisão, com objetivo de identificar novos
talentos para a composição da seleção
permanente paralímpica de Basquete em
Cadeira de Rodas, visando a competitividade
brasileira nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
Oferecer a melhor condição de suporte, aos
principais atletas e equipe de trabalho
realização de Campeonatos de Brasileiros –
Masculino de Basquete em Cadeira de
Rodas.

R$
1.017.087,60

R$ 999.187,60

R$ 17.900,00

37

Selecionada

R$ 656.860,41

R$ 645.860,41

R$ 11.000,00

37

Selecionada

REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
DE SELEÇÕES ESTADUAIS - 2012/2013.

R$
5.069.029,34

R$
4.988.352,38

R$ 80.676,96

36

Selecionada

R$
4.215.200,21

R$
4.149.200,21

R$ 66.000,00

36

Selecionada

R$
11.423.096,75

R$
11.234.096,75

R$ 189.000,00

36

Selecionada

11

071553/2013

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

34.046.722/0001-07

O projeto visa obter recursos para custear
transporte aéreo e terrestre, hospedagem
com alimentação e serviços locais para as
delegações que participarão das etapas do
Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais
de Vôlei de Praia nas categorias sub 19 e sub
21, nos naipes masculino e feminino. Desta
forma pretendemos contemplar todos os 27
estados do Brasil facilitando o
desenvolvimento de um número maior de
atletas na modalidade. No total são 08 (oito)
etapas do Campeonato Brasileiro de
Seleções Estaduais por ano, cinco etapas sub
21 (para jovens com menos de 21 anos) e três
etapas sub 19 (para jovens com menos de 19
anos). O objetivo desses Campeonatos é
fomentar, democratizar e massificar o vôlei de
praia em todos os estados brasileiros,
propiciando o surgimento de novos talentos e
com isso, dar continuidade ao processo de
renovação do vôlei de praia brasileiro.

12

071100/2013

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

34.046.722/0001-07

INFRAESTRUTURA TÉCNICA PARA JOGOS DE
VOLEIBOL.

13

14

15

071542/2013

070248/2013

071590/2013

LIGA NACIONAL
DE BASQUETE

10.435.803/0001-22

O Projeto tem como objetivo principal
promover o desenvolvimento do basquetebol
brasileiro a partir da realização das 4ª, 5ª e 6ª
edições da Liga de Desenvolvimento de
Basquete (LDB), uma competição para
atletas com faixa etária de 16 a 22 anos das
equipes que compõe o Novo Basquete Brasil
(NBB) e equipes classificadas nas Copas
Regionais Sub22 que possam competir nas
Olimpíadas de 2016.

R$
18.794.407,45

R$
17.290.175,61

R$ 1.504.231,84

34

Selecionada

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

O projeto terá início em janeiro de 2014,
quando os supervisores e dois técnicos das
seleções de base, um do masculino e um do
feminino, efetuarão as pré-avaliações,
observações e reuniões com clubes e atletas
que virão a compor as futuras avaliações, na
formação dos grupos que serão convocados.
Posteriormente, serão conduzidos a
34.046.722/0001-07 Saquarema-RJ, no CDV, 30 atletas para serem
reavaliados e na sequencia convocados para
o treinamento especifico. Os períodos de
treinamentos específicos serão nos 3 meses
que antecedem aos campeonatos sulamericanos de cada categoria. Vale ressaltar
que na categoria infantil de ambos os naipes,
os treinamentos serão em blocos de 10 a 12
dias no seu inicio.

R$
8.019.009,75

R$
7.898.577,75

R$ 120.432,00

34

Selecionada

LIGA NACIONAL
DE BASQUETE

Quando uma equipe consegue um título
estadual, o próximo objetivo dela é vencer
um campeonato nacional para depois tentar
conquistar um troféu continental. Quando isso
acontece, em muitas modalidades, não há
uma disputa entre os melhores times de cada
continente, um torneio mundial interclubes. A
intenção desse projeto é resgatar o confronto
intercontinental entre os melhores clubes do
mundo, tradição que já é consagrada no
10.435.803/0001-22 futebol e que, num passado recente, também
foi destaque no basquete. Aliado a isto o
momento olímpico que vive o país e a
necessidade de trazer em evidência as
diversas modalidades, conhecidas como
olímpicas, em detrimento da ditadura de
cobertura do futebol. Realizar um evento
como este no Brasil solidificará não só o
basquetebol brasileiro em nível mundial, mas
o esporte brasileiro de excelência para todos
os brasileiros.

R$
1.540.894,35

R$
1.417.377,95

R$ 123.516,40

31

Selecionada

16

071585/2013

LIGA NACIONAL
DE BASQUETE

10.435.803/0001-22

O Projeto tem como objetivo principal
promover o desenvolvimento do basquetebol
brasileiro a partir da realização da 1ª edição
da Copa América de Clubes Sub22, uma
competição para atletas com faixa etá¡ria de
16 a 22 anos, composta por 4 equipes
classificadas na Liga de Desenvolvimento de
Basquete (LDB) 2014, 2 equipes da América
do Sul indicadas pela ABASU (Confederação
Sulamericana de Basquete), além de 2
equipes da América do Norte e/ou Central
indicadas pela FIBA Américas. Uma
competição desse porte servirá para
aumentar a experiência internacional das 4
melhores equipes brasileiras na faixa etária,
preparando mais atletas de nível para
integrar a seleção brasileira de basquetebol
nas Olimpíadas de 2016 e demais
competições do selecionado nacional.

17

070673/2013
**

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
TÊNIS DE MESA

30.482.319/0001-61

Realização de Eventos Internacionais do
Calendário Oficial da Confederação Brasileira
de Tênis de Mesa.

R$ 748.219,80

R$ 688.219,80

R$ 60.000,00

29

Selecionada

R$
1.624.395,70

R$
1.600.000,00

R$ 24.395,70

28

Selecionada

⃰ De acordo com o item 11.5 do edital, as propostas selecionadas poderão ser ajustadas mediante acordo entre as partes
⃰ ⃰PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR

Conforme item 1.3 do Edital, a seleção das propostas acima referenciadas se deu com base no Orçamento da Secretaria
aprovado para 2013, acrescido do crédito suplementar aprovado pela casa Civil em favor do Ministério do Esporte pelo
Decreto de 30 de outubro de 2013, publicado no D.O.U. em 31/10/2013, considerando ainda os limites de custeio e capital
disponíveis para celebração de parcerias no presente exercício.

Brasília-DF, 14 de novembro de 2013
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

