MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
PUBLICAÇÃO DAS PROPOSTAS HABILITADAS - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013 – CALENDÁRIO 2014
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos, por ocasião da habilitação das propostas de convênio, encaminhadas de acordo com o Edital de
Chamamento Público nº 06/2013 – Calendário 2014, da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, previsto por meio da Portaria ME Nº 256, de 11 de outubro de 2013 e
Portaria/SNEAR/ME nº 01, de 14/10/2013, reuniu-se a Comissão de Avaliação de Projetos.
Após análise das propostas enviadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV), resolveu-se publicar as propostas habilitadas
e não habilitadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Edital 06/2013, item 9, conforme abaixo.
PROPOSTAS HABILITADAS
Nº

Número da
Proposta

Nome do Proponente

CNPJ

Objeto

Valor Global

Valor Repasse

Valor
Contrapartida

Situação

1

35310/2014

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA
FORCA ATLETICA

07.284.298/0001-58

Estruturar e capacitar tecnicamente equipes das categorias Junior e Adulto da Associação Cultural e Esportiva Força Atlética e
garantir suporte material aos atletas. Handebol

3.351.747,40

3.284.647,40

67.100,00

Habilitada.

60.927.472/0001-16

OBJETIVO GERAL O Projeto ¿Desenvolvimento de Atletas na Modalidade Esgrima ¿ Club Athletico Paulistano¿ objetiva a
formação e evolução de atletas com vistas ao alcance da excelência brasileira em competições nacionais e internacionais,
como os Jogos Olímpicos, campeonatos Sul Americanos, Pan Americanos e Mundiais na modalidade esgrima. Com o projeto
também se pretende a descoberta do talento esportivo nessa modalidade, especialmente através da inclusão social através
da prática desportiva com populações em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, a aquisição de materiais
esportivos e tecnológicos é uma importante ferramenta no reforço às ações em desenvolvimento. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ¿
Aperfeiçoamento do desempenho dos atletas de esgrima de alto rendimento do Clube, com vistas a resultados significativos
em competições nacionais e internacionais, especialmente nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e nos demais ciclos olímpicos
próximos vindouros. ¿ Identificação e desenvolvimento de novos atletas com potencial para obter resultados expressivos nas
diversas competições (campeonatos nacionais, Mundial, Pan-americano, Sul-americano e Jogos Olímpicos) para a modalidade
esgrima, buscando a excelência no desempenho esportivo. ¿ Aquisição e utilização de materiais/equipamentos esportivos e
tecnológicos para aprimoramento do treinamento dos atletas na modalidade esgrima.

1.113.787,00

1.091.511,26

22.275,74

Habilitada.

60.927.472/0001-16

OBJETIVO GERALO Projeto ¿Aperfeiçoamento dos equipamentos de acompanhamento e desenvolvimento do atleta
(musculação e fisioterapia) ¿ Club Athletico Paulistano¿ objetiva a formação e evolução de atletas e paratletas com vistas ao
alcance da excelência brasileira em competições nacionais e internacionais, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos,
campeonatos Sul Americanos, Pan Americanos e Mundiais nas modalidades: basquete, esgrima, ginástica de trampolim, judô,
canoagem, paracanoagem, badminton, polo aquático e ginástica artística. As atividades das equipes técnicas da área
esportiva e de saúde aplicada ao esporte do CAP requerem equipamentos adequados à preparação física e fisioterápica dos
atletas e paratletas das diferentes modalidades acima descrito. Esses recursos serão utilizados para aperfeiçoar e aumentar o
número de informações coletadas e trabalhadas em processos já realizados dentro do Clube, objetivando o desenvolvimento
pleno do atleta para a sua participação e bom rendimento nas competições nacionais e internacionais, visando especialmente
a classificação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.OBJETIVOS ESPECÍFICOSAperfeiçoamento do desempenho dos
atletas e paratletas de alto rendimento do Clube nas modalidades basquete, esgrima, ginástica de trampolim, judô,
canoagem, paracanoagem, remo, badminton, polo aquático e ginástica artística, com vistas a resultados significativos em
competições nacionais e internacionais, especialmente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e nos demais ciclos
olímpicos próximos vindouros.¿Aplicação de técnicas e tecnologias adequadas não apenas à melhoria do rendimento
esportivo dos atletas e paratletas do CAP, mas sobretudo para a preservação de sua saúde, evitando-se lesões e afastamento
prematuro das atividades esportivas.¿Aquisição e utilização de materiais/equipamentos esportivos e tecnológicos para
musculação e fisioterapia para aprimoramento das atividades de apoio técnico-esportivo, de saúde e treinamento dos atletas
e paratletas do CAP nas modalidades indicadas.

1.389.215,36

1.347.538,90

41.676,46

Habilitada.

2

3

36074/2014 CLUB ATHLETICO PAULISTANO

36329/2014 CLUB ATHLETICO PAULISTANO

4

36471/2014 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

34.117.366/0001-67

OBJETIVO GERALOferecer todas as facilidades possíveis para o desenvolvimento e o treinamento dos atletas brasileiros e
entidades conveniadas dentro do Centro de Treinamento Time Brasil (CTTB), que estão em preparação para os Jogos
Olímpicos Rio 2016.OBJETIVOS ESPECÍFICOS1. Possibilitar que os atletas de alto rendimento do país em preparação para os
Jogos Olímpicos Rio 2016, realizem seus treinamentos técnicos, suas preparações físicas, suas avaliações científicas, e quando
possível, suas competições (esportes aquáticos) no CTTB,2. Oferecer estrutura técnica de alto rendimento que permita a
vinda de técnicos/gestores esportivos e atletas de outros países para treinamentos e troca de experiências teóricas e práticas
no CTTB,3. Custear parte da manutenção do CTTB, oferecendo as condições necessárias ao desenvolvimento e treinamento
de alto rendimento aos atletas brasileiros, conforme relacionado a seguir:3.1.Manutenção Predial3.2.Manutenção de
Piscinas3.3.Manutenção da Central de Águas Geladas (CAG)3.4.Serviços de Limpeza Predial3.5.Contratação de Posto
Médico3.6.Manutenção do Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)3.7.Manutenção do Sistema de Combate a
Incêndio3.8.Contratação do fornecimento de luz e força3.9.Contratação do fornecimento de gás 3.10 Contratação do
4.212.851,51
fornecimento de água e esgoto4. Custear aquisição de parte dos equipamentos necessários ao CTTB, oferecendo as condições
necessárias ao desenvolvimento e treinamento de alto rendimento aos atletas brasileiros, conforme relacionado a
seguir:4.1.Aquisição e colocação de Piso sintético para as salas de Força-Condicionamento Físico e Treinamento Funcional:
Piso esportivo, com capacidade para minimizar o impacto articular durante a execução dos movimentos, níveis variáveis de
tração de acordo com o movimento realizado, com propriedades antiderrapantes e antiabrasivas, resistência a altos impactos
e a impactos repetitivos. Observando-se, ainda, as facilidades com limpeza e conservação.4.2.Aquisição de equipamento
completo para sala de Força-Condicionamento Físico do CTTB: aparelhos pneumáticos de musculação e cardiopulmonar, que
permitem um melhor controle da carga de treinamento devido à possibilidade de quantificação objetiva da resistência
aplicada, gerando ajustes rápidos e precisos durante a periodização do treinamento e oportunizando, simultaneamente, o
incremento de carga sem variações durante o exercício.

5

36600/2014 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO

00.700.114/0001-44

Viabilizar o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) a proporcionar a participação da missão brasileira nos Jogos Parapanamericanos de Toronto 2015, que será composta aproximadamente de 450 (quatrocentas e cinquenta) pessoas entre atletas,
técnicos e demais oficiais envolvidos.

2.101.209,20

43.650,00

Habilitada.

29.983.798/0001-10

O objetivo geral é criar uma Rede Nacional de Treinamento de Atletismo, envolvendo desde a atração e formação inicial ao
atletismo até o alto rendimento envolvendo 4 grandes áreas: Pólos de Treinamento (pólos locais, regionais e nacionais),
Departamento de Tecnologia da Informação e Cominicação (TIC), Capacitação dos Treinadores de Atletismo e Genôma. Já os
objetivos específicos são: realizar o gerenciamento do projeto, interlocução com o Ministério do Esporte, absorção de dados e
confecção de relatórios e prestação de contas; Auxiliar na implantação de 100 (cem) Pólos Locais de Iniciação e Seleção de
Atletismo em diversas regiões do território nacional; Implantar e manter 5 (cinco) Pólos Regionais de Treinamento de
Atletismo; Implantar e manter 02 (dois) Pólos Nacionais de Excelência de Atletismo; Implantar uma Departamento de
Tecnologia de Informação e comunicação; Realizar 540 Cursos de Capacitação, somando 8.200 horas/aula para capacitar
treinadores de atletismo no Brasil para o desenvolvimento de novos atletas talentos para a modalidade, aperfeiçoar
treinadores que atuam nos clubes federados e confederados, criar um sistema de performance permanente de atuação dos
treinadores brasileiros na modalidade: A) Capacitar treinadores de Iniciação de Atletismo – 900 horas/aula (seleção de
34.119.039,17 33.602.675,17
talentos), B) Capacitar treinadores de Desenvolvimento – 2.600 horas/aula (velocidade, saltos, lançamentos/arremessos,
combinadas, provas de resistência e marcha), C) Capacitar treinadores de Rendimento – 3.200 horas/aula (velocidade, saltos,
lançamentos/arremessos, combinadas, provas de resistência e marcha) e D) Capacitar treinadores de Alto Rendimento –
1.500 horas/aula (velocidade, saltos, lançamentos/arremessos, combinadas, provas de resistência e marcha) e por fim,
Realizar o diagnóstico do perfil genético de atletas de alto rendimento em atividade na modalidade de atletismo, utilizando
dos avanços em genômica, criando um banco de dados genético, melhorando o direcionamento na descoberta e seleção de
novos talentos, além de auxiliar o treinador a estruturar um sistema de treinamento de forma mais eficaz: A) Realizar o
diagnóstico molecular de 500 atletas brasileiros da modalidade de atletismo; B) Obter o perfil genético dos atletas
considerando o grupo de provas, o gênero e as categorias dos mesmos; C) Realizar a leitura do código genético dos atletas
brasileiros de nível internacional (TOP 20).

516.364,00

Habilitada.

34.265.884/0001-28

Preparação das atletas da equipe feminina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Adulta, propiciando as
melhores condições possíveis.

8.853.810,91

8.718.945,91

134.865,00

Habilitada.

34.265.884/0001-28

Preparação da Seleção Brasileira Adulta Masculina 2015/2016

14.110.823,01 13.895.863,01

214.960,00

Habilitada.

1.605.268,84

1.581.020,48

24.248,36

Habilitada.

8.268.085,27

8.144.000,00

124.085,27

Habilitada.

1.626.608,07

1.602.020,07

24.588,00

Habilitada.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
ATLETISMO

2.144.859,20

4.149.658,73

63.192,78

Habilitada.

6

35789/2014

7

35852/2014

8

36051/2014

9

36053/2014

10

36072/2014

11

36073/2014

12

36083/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL

34.265.884/0001-28

Preparação dos atletas da equipe masculina das Seleções Brasileiras de Basquetebol sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18,
propiciando as melhores condições possíveis para treinamento e disputas de competições.

8.597.764,39

8.467.867,65

129.896,74

Habilitada.

13

36084/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL

34.265.884/0001-28

Aquisição de uniformes de jogo para atletas das categorias de base, uniformes para arbitragem, bolas e troféus e medalhas
para as 27 Federações de Basquete do Brasil.

1.754.409,00

1.718.931,00

35.478,00

Habilitada.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL

34.265.884/0001-28
34.265.884/0001-28
34.265.884/0001-28

Preparação das atletas da equipe feminina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Sub-19, propiciando as
melhores condições possíveis.
Preparação das atletas da equipe feminina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol sub 15, 16, 17, 18,
propiciando as melhores condições possíveis.
Preparação dos atletas da Equipe Masculina da Seleção Brasileira de Basquetebol Sub-19, propiciando as melhores condições
possíveis para treinamento e disputas de competições.

14

36286/2014

15

36300/2014

16
17

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36373/2014
BASKETBALL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36374/2014
BASKETBALL

34.265.884/0001-28

34.265.884/0001-28
34.265.884/0001-28
34.265.884/0001-28

Escola Nacional de Basquete 2015/2016 - O convênio se destina a realização de 20 (vinte) Cursos de formação e certificação
de treinadores e de árbitros e 32 eventos de MINI Basquete. Assim fomentar o basquete através do desenvolvendo de 3
pilares importantes: TREINADORES, JOVENS ATLETAS, ÁRBITROS
Realização da Copa Brasil (fase regional) nas 5 regiões do Pais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul e a Supercopa do
Brasil (Fase Final), masculino e feminino adulto.
O projeto se destina a realização dos Campeonatos Brasileiros Masculinos e Femininos Sub-19 da 1ª Divisão, 2ª Divisão e 3ª
Divisão do ano de 2015.
Treinamento e participação em importantes competições nacionais internacionais de atletas das seleções adultas e sub 18
masculina e feminina e equipes masculinas.

7.320.056,28

7.196.576,28

123.480,00

Habilitada.

2.586.758,44

2.547.957,06

38.801,38

Habilitada.

2.486.277,23

2.447.685,23

38.592,00

Habilitada.

2.154.331,28

2.121.903,66

32.427,62

Habilitada.

18

35364/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BOCHA E BOLAO

69.107.043/0001-77

Objeto do ConvênioEstabelecer parceria com o Ministério do Esporte, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento,
visando a transferência de recursos financeiros para participação no Campeonato Mundial de Bolão Bola 16 cm da Juventude
sub 18 e sub 24 Masculino e Feminino, no período de 01 a 09 de agosto de 2014, na cidade de Langenfeld-Alemanha.

194.718,00

179.140,00

15.578,00

Habilitada.

19

36196/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BOCHA E BOLAO

69.107.043/0001-77

Objeto do ConvênioEstabelecer parceria com o Ministério do Esporte, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento,
visando a transferência de recursos financeiros para participar do Campeonato Mundial de Bocha Seleções Feminino, no
período de 18 de 26 de outubro de 2014, na cidade de Kaihua-China.

121.470,00

111.078,00

10.392,00

Habilitada.

69.107.043/0001-77

Promover e sediar o Campeonato Sulamericano de Bocha da Juventude sub 18 e sub 21 Masculino, propiciando aos atletas
jovens a possibilidade de aperfeiçoamento e troca de experiência em competições internacionais, aumentando assim, o
número de atletas com maior rendimento e capacidade técnica à nível mundial, bem como nas competições internas e
regionais do nosso País.

151.998,00

141.348,00

10.650,00

Habilitada.

29.980.273/0001-21

Realização de ações como treinamentos e participação em competições internacionais das seleções masculina e feminina de
Polo Aquático e realização de eventos nacionais para descobrimento de novos talentos, capacitação técnica e fomento da
modalidade no país visando a preparação para as Olimpíadas Rio 2016.

5.420.264,00

5.338.264,00

82.000,00

Habilitada.

67.148.288/0001-17

Desenvolver e aplicar conhecimento de diversas áreas da ciência aplicada ao esporte, com especial atenção à manutenção e
ampliação da estrutura de pessoal técnico, criada nas duas primeiras etapas do projeto (Convênio ME/CBDN Nº. 760724/2011
e Convênio ME/CBDN Nº. 776457/2012), ampliação de uma estrutura física e técnica que favorecerá a detecção e
7.994.354,67
desenvolvimento de talentos esportivos nas modalidades olímpicas de neve para o alto rendimento, além de propiciar etapas
de treinamento no Brasil e no exterior de cada modalidade.

7.873.399,98

120.954,62

Habilitada.

1.549.859,87

1.517.250,35

32.609,52

Habilitada.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BOCHA E BOLAO

20

36391/2014

21

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36175/2014
DESPORTOS AQUATICOS

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
DESPORTOS NA NEVE - CBDN

22

36304/2014

23

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36516/2014
FUTEBOL DE AREIA

05.256.002/0001-60

Estruturar a parte técnica/desportiva do Centro Nacional de Alto Rendimento ¿ CENAR, visando à realização de todas as
especificidades do treinamento de altíssimo nível, onde se inclui a periodização do trabalho, a preparação físico/técnica, o
acompanhamento multidisciplinar para todas as categorias da modalidade, visando os principais jogos
nacionais/internacionais de futebol de areia.

24

36569/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
GINASTICA

37.160.348/0001-56

Participação das Seleções Brasileiras de Ginástica, nas modalidades Olímpicas de Artística, Rítmica e de Trampolim, em
eventos internacionais, como Preparação Técnica para as Olimpíadas do Rio 2016.

1.029.887,50

1.009.289,75

20.597,75

Habilitada.

2.265.230,00

2.231.230,00

34.000,00

Habilitada.

4.216.650,00

4.153.400,25

63.249,75

Habilitada.

333.343,50

326.676,63

6.666,87

Habilitada.

25

36343/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
GOLFE

30.280.382/0001-15

O objeto a ser executado pela Confederação Brasileira de Golfe é a expansão do Programa Golfe de Alto Rendimento Rio
2016.O Programa Golfe de Alto Rendimento Rio 2016 consiste em colocar o golfe do Brasil em um cenário nacional e
internacional de alta competitividade em função do retorno da modalidade aos Jogos Olímpicos em 2016.Destacamos que o
termo ¿expansão¿ refere-se à ampliação da quantidade de técnicos regionais, centros de treinamento e equipamentos de
alta performance, os quais constituem a base fundamental para a INFRAESTRUTURA do Programa Golfe de Alto Rendimento
Rio 2016.

26

36528/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
HANDEBOL

51.739.050/0001-26

Objeto Custeio da delegação olímpica masculina e feminina de handebol garantindo condições de preparação das equipes e a
participação nos jogos Olímpicos Rio 2016.

27

36630/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
HANDEBOL

51.739.050/0001-26

1 – Objeto: Realização de um curso de capacitação para padronização de procedimentos alinhada as novas fontes de
financiamento dos projetos esportivos CBHb com vistas a participação na Olimpíada Rio 2016.

28

36544/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
HIPISMO

34.095.935/0001-10

Custeio da continuidade a preparação e estruturação das Seleções Brasileiras Permanentes de Adestramento, Concurso
Completo de Equita (CCE) e Salto, visando os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

15.183.674,00 14.955.918,89

227.755,11

Habilitada.

29

35320/2014 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO

42.136.804/0001-62

Preparação das Seleções de Base ¿ Rio 2016

6.070.034,67

5.978.034,67

92.000,00

Habilitada.

30

35326/2014 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO

42.136.804/0001-62

Apoio à participação das Seleções Estaduais de Judô em Campeonatos Brasileiros, Treinamentos de Campo e no Grand Prix
Nacional Interclubes de Judô 2014 ¿ Rumo ao Rio 2016

2.531.411,38

2.492.911,38

38.500,00

Habilitada.

31

35340/2014 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO

42.136.804/0001-62

Capacitação para técnicos de judô rumo ao rio 2016

2.364.353,68

2.328.353,68

36.000,00

Habilitada.

32

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36232/2014
LUTAS ASSOCIADAS - CBLA

04.428.657/0001-05

Modernizar e ampliar e adequar à estrutura desportiva em todos os estados brasileiros que praticam Luta Olímpica e que
assim permita a realização de todas as atividades de treinamento, competições e demais atividades de fomento de Luta
Olímpica nos estilos Livre, feminino e Greco-romano visando o desenvolvimento de atletas nos estados de origem para que
possamos identificar atletas para todas as competições internacionais em diversas faixas etárias.

4.608.392,20

4.528.000,00

80.392,20

Habilitada.

04.428.657/0001-05

Estruturar a parte técnica/desportiva do Centro Nacional de Alto Rendimento, visando à realização de todas as
especificidades do treinamento de altíssimo nível, onde se inclui a periodização do trabalho, a preparação físico/técnica, o
acompanhamento multidisciplinar para as nossas equipes principais, visando os Jogos Olímpicos de 2016-2020.

2.309.009,14

2.262.806,74

46.202,40

Habilitada.

04.428.657/0001-05

Realizar, em todas as regiões do Brasil treinamentos com treinadores internacionais assim aumentando seu nível técnico,
visando a preparação físico/técnica, o acompanhamento multidisciplinar para as nossas equipes principais, visando os Jogos
Olímpicos de 2016-2020.

1.842.399,80

1.808.210,00

34.189,80

Habilitada.

13.676.328/0001-74

Viabilizar o Mundial Amador de MMA, na cidade de Belo Horizonte – MG.

352.892,00

345.392,00

7.500,00

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Implantação da Rede Nacional de Treinamento em Tênis de Mesa Olímpico e Paralímpico.

9.068.142,10

8.930.385,47

137.756,63

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Preparação de atletas Olímpicos de Tênis de Mesa de alto rendimento para participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

4.330.335,28

4.264.902,51

65.432,77

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Preparação da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa para participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

4.102.878,11

4.039.842,76

63.035,35

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Participação em Competições Internacionais e Treinamentos de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa.

11.679.031,39 11.503.325,82

175.705,57

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Participação em Competições Internacionais de Alto rendimento da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa.

6.438.685,60

6.341.800,02

96.885,58

Habilitada.

30.482.319/0001-61

Implantação do Projeto Nacional de Detecção e Desenvolvimento de Talentos.

2.381.175,34

2.345.457,34

35.718,00

Habilitada.

68.760.693/0001-54

Revitaliza??o do Tiro com Arco atrav?s da prepara??o de atletas para a Olimp?ada de 2016.

5.471.615,33

5.387.534,83

84.080,50

Habilitada.

68.760.693/0001-54

Oferecer as condições ideais de aperfeiçoamento técnico aos atletas paralímpicos de tiro com arco.

3.314.277,58

3.264.154,10

50.123,48

Habilitada.

68.760.693/0001-54

Continuidade e ampliação das ações de modernização da infraestrutura de equipamentos de Tiro com Arco e contratação de
comissão técnica.

2.852.604,67

2.809.605,07

42.999,60

Habilitada.

34.098.244/0001-70

Atualiza??o e moderniza??o dos equipamentos de tiro ao prato do Centro Nacional de Tiro Esportivo.

1.023.735,95

1.006.752,95

16.983,00

Habilitada.

34.098.244/0001-70

Proporcionar a participa��o dos atletas nas principais competi��es de tiro ao prato.

1.246.022,96

1.226.845,82

19.177,14

Habilitada.

34.098.244/0001-70

Prepara??o dos atletas da sele??o para o alto rendimento no Centro Nacional de Tiro Esportivo ? CNTE.

4.076.366,04

4.014.182,34

62.183,70

Habilitada.

38.895.892/0001-09

Teste

2.667.796,80

2.607.252,80

60.544,00

Habilitada.

34.046.722/0001-07

Preparação e Participação das Seleções Brasileiras Adultas de Vôlei de Praia, em ambos os gêneros, nas etapas dos Circuitos
Mundial e Sul-americano no segundo ano do quadriênio 2013-2016, que culmina com os Jogos Olímpicos do Rio 2016.

10.850.957,40 10.659.757,15

191.200,25

Habilitada.

60.854.205/0001-66

Aquisição de equipamentos esportivos para melhora da estrutura de 11 modalidades

4.665.061,16

4.291.856,27

373.204,89

Habilitada.

FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO
ESPORTIVO FBTE

00.383.232/0001-76

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O TREINAMENTO DE ATLETAS/ATIRADORES DE ALTO RENDIMENTO DO TIRO
ESPORTIVO, VISANDO OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2015-2019 E OLÍMPICOS DE 2016-2020.

1.533.985,22

1.499.642,90

34.342,32

Habilitada.

FEDERACAO DE CICLISMO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

29.510.575/0001-36

Tour do Rio 2014, a ser realizado nas cidades: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Volta Redonda, Três Rios, Teresopólis e Rio das
Ostras.

1.728.740,50

1.590.441,26

138.299,24

Habilitada.

34.119.081/0001-65

É a continuação de funcionamento de 1 núcleo de alto rendimento de tênis de mesa no Estado do Rio de Janeiro, que esta
entidade já desenvolve em bases amadorística, em virtude de que os técnicos são voluntários para exercerem as funções e
com poucas horas de treinamentos, sediado em 1 clube filiado a FTMERJ, que é a ACTM - Associação Carioca de Tênis de
Mesa, como é demostrado nos anexos arquivado no item Capacidade Técnica e Gerencial do SICONV, denominado ¿Fotos e
Matérias do Objeto do Convênio¿ e ¿Relatórios de Atividades de 2007 a 2013¿, visando prover aos atletas do Estado uma
melhor preparação física e técnica, através de uma seleção estadual permanente, com técnicos remunerados, capacitando-os
com recursos humanos de atuação técnica e direta a atletas e com materiais esportivo de consumo de qualidade para os
atletas treinarem e com 726 horas de treinamentos anual, com intuito desses atletas - integrantes da seleção estadual
permanente ao núcleo - possam disputar vagas nas seleções brasileiras nas diversas categorias, visando a integrarem a
seleção brasileira que irá participar dos Jogos Olímpicos - RIO-2016.

177.906,19

174.252,19

3.654,00

Habilitada.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
LUTAS ASSOCIADAS - CBLA

33

36233/2014

34

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36234/2014
LUTAS ASSOCIADAS - CBLA

35

36558/2014

36

35401/2014

37

35402/2014

38

35403/2014

39

35444/2014

40

35446/2014

41

35400/2014

42

35384/2014

43

35386/2014

44

35387/2014

45

35458/2014

46

35459/2014

47

35461/2014

48

36623/2014

49

36598/2014

50

36480/2014 ESPORTE CLUBE PINHEIROS

51

35426/2014

52

36367/2014

53

35231/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
MIXED MARTIAL ARTS
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS
DE MESA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
ESPORTIVO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
ESPORTIVO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
ESPORTIVO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
PRATICO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
VOLEIBOL

FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

54

35369/2014

55

FEDERACAO PAULISTA DE LUTA
35447/2014
OLIMPICA - FEPALO

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA
VELEIROS DA ILHA

56

36324/2014

57

35596/2014 LIGA DE BASQUETE FEMININO

58

59

36081/2014 MINAS TENIS CLUBE

36201/2014 MINAS TENIS CLUBE

60

36504/2014 MINAS TENIS CLUBE

61

35377/2014

SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO
ALEGRE 1867

34.119.081/0001-65

Proporcionar um aumento no nível físico e técnico dos atletas dos clubes filiados a FTMERJ, através de suas participações em
eventos interestaduais/nacionais, competições oficiais que fazem parte do calendário da FTMERJ., pois sempre irão competir
com jogadores de outros clubes e Estados.Serão realizados 14 eventos oficiais por ano, distribuídos em 11 finais de semana,
de fevereiro a novembro, com uma, duas ou três competições por mês (em um final de semana), com as participações em
média de 150 jogadores de diversas categorias, que vai desde a de pré-mirim até veteranos de 60, masculino e feminino. Em
cada evento irão prestar serviços os profissionais:- 13 árbitros estaduais/nacionais + 1 coordenador geral/árbitro geral + 1
árbitro adjunto + 4 pessoas de apoio (staff) + uma empresa assessoria de imprensa.Temos a certeza que com esse trabalho,
que será fomentado com o apoio do Ministério do Esporte, os atletas do Estado do Rio de Janeiro terão um crescimento
técnico e físico, os quais serão demonstrados nas suas participações em eventos interestaduais/nacionais, proporcionando,
assim, que esses atletas possam participar das seletivas para integrar a seleção brasileira que irá disputar os Jogos Olímpicos RIO-2016.

04.795.016/0001-99

Viabilizar o projeto “Brasil Melhor Rumo a 2016-2020” que visa a implantação de diversos Núcleos de Alto Rendimento da
Federação Paulista de Luta Olímpica, anotando a perspectiva de colocar a equipe/atletas da FEPALO entre as principais
equipes/atletas da modalidade de luta visando os principais eventos internacionais, os jogos Olímpicos RIO/2016 e os jogos
Olímpicos TÓQUIO/2020.

112.676,00

110.796,00

1.880,00

Habilitada.

4.536.000,00

4.400.000,00

136.000,00

Habilitada.

82.510.504/0001-16

Com o projeto pretende instituir e abrigar a estrutura necessária para captar e treinar os futuros campeões de Vela do país.
Com as ações solicitadas a seguir neste projeto, pretende ser o primeiro Centro de Treinamento dos Atletas Brasileiros de vela
para competições nacionais e internacionais, fazendo com que a conquista do país de ser sede dos próximos Jogos Olímpicos
possa proporcionando ao Estado de Santa Catarina sua contribuição, sendo um Centro de Aclimatação de equipes
estrangeiras para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016.Ainda, este projeto proporcionará uma
10.316.606,37
infraestrutura de primeiro mundo para a vela, indo ao encontro do item 1.1.1 do Edital n°. 06/2013,qual seja:1-Viabilização de
equipe técnica multidisciplinar para planejamento e acompanhamento de nossos atletas (muitos já fazem parte da seleção
brasileira de vela),2-Viabilização da participação em competições nacionais e internacionais,3-Realização de treinamentos e
intercâmbio,4-Aquisição de equipamentos e materiais esportivos,E assim, com essa estrutura, preparando nossos atletas
para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016.

9.961.299,57

355.306,80

Habilitada.

12.382.129/0001-90

Realização da Liga Feminina de Desenvolvimento sub-21 1ª e 2ª Edições.

4.476.948,00

4.409.793,78

67.154,22

Habilitada.

17.217.951/0001-10

O Projeto PREPARAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS ¿ RIO 2016 apresenta como objetivo principal adquirir equipamentos de
tecnologia e treinamento específico para a preparação de atletas olímpicos do Minas Tênis Clube nas modalidades ginástica
artística, ginástica de trampolim, judô, natação, tênis e vôlei masculino, a fim de contribuir para o refinamento do
treinamento e evolução dos atletas da entidade, visando a excelência brasileira nos Jogos Olímpicos de 2016.

3.094.410,14

2.846.528,27

247.881,87

Habilitada.

17.217.951/0001-10

O Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas de Alto Rendimento apresenta como objetivo principal ampliar a aquisição
de materiais esportivos e tecnológicos a fim de contribuir para a formação e desenvolvimento dos atletas do Minas Tênis
Clube. s Basquete, Ginástica Artística e de
Trampolim, Judô, Natação, Tênis, Voleibol Feminino e Masculino

1.738.114,57

1.596.591,25

141.523,32

Habilitada.

17.217.951/0001-10

O Projeto Informar para Formar o Atleta Olímpico ¿ Rio 2016 apresenta como objetivo principal capacitar todas as esferas
participantes do processo esporte no Minas Tênis Clube, enquanto um dos protagonistas do Brasil como potência esportiva, a
fim de oferecer suporte aos trabalhos realizados pelos profissionais do esporte, atletas e pais para o desenvolvimento pleno
do atleta de alto rendimento, entendendo a especificidade das diferentes fases que compõem o ciclo olímpico: os eventos
preparatórios e as Olimpíadas. (cursos v[arias modalidades)

215.668,00

196.462,00

19.206,00

Habilitada.

92.913.607/0001-80

Moderniza¿¿o de equipamentos nas tr¿s modalidades esportivas ol¿mpicas e de alto rendimento: gin¿stica art¿stica, gin¿stica
2.022.879,31
r¿tmica e esgrima.

1.982.389,31

40.490,00

Habilitada.

Valor Repasse

Valor
Contrapartida

Pendências
Identificadas

189.428,33

Não atendeu os itens
4.2, letras "b", "e",
"k"; e 6.1.1, do Edital
nº 6/2013.

PROPOSTAS NÃO HABILITADAS
Nº

1

Número da
Proposta

036584/2014

Nome do Proponente

ASSOCIACAO MIRATUS DE
BADMINTON

CNPJ

06.696.592/0001-04

Objeto
Objeto do Convênio é viabilizar o apoio ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento. E assim poderá ser prestado
mediante: Viabilização de equipe técnica multidisciplinar para planejamento, treinamento e acompanhamento de atletas.
Viabilização da realização e participação em competições nacionais e internacionais; Realização de treinamentos e
intercâmbios; Aquisição de equipamentos e materiais esportivos.

Valor Global

9.471.416,70

9.281.988,37

2

3

4

5

36512/2014 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

36543/2014 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

36574/2014 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

36629/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BADMINTON

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
BADMINTON

6

36632/2014

7

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
36209/2014
BASKETBALL

8

9

10

11

36628/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
HOQUEI SOBRE A GRAMA E INDOOR

36582/2014 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO

36631/2014

36228/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
LUTAS ASSOCIADAS - CBLA

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
RUGBY

33.649.575/0001-99

Apoio ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento para as modalidades de vôlei e ginástica artística do Clube de
Regatas do Flamengo, com aquisição de equipamentos e materiais esportivos.Estes equipamentos e materiais esportivos
servirão à preparação de atletas desde a sua detecção, base, desenvolvimento, alto nível e destreinamento nas respectivas
modalidades.A aquisição de equipamentos modernos e oficias, para treinamento e competição, propiciam o aprimoramento
dos profissionais envolvidos que passam a dispor de condições similares de estrutura material para o esporte de alto
rendimento além de impulsionam as gerações vindouras, que se espelham nos atletas em preparação da atualidade.

33.649.575/0001-99

Aquisição de equipamentos voltados para montagem de uma piscina olímpica permanente nos padrões estabelecidos pela
Federação Internacional de Natação – FINA, visando o atendimento e desenvolvimento esportivo dos atletas de alto
rendimento da natação, pólo aquático e nado sincronizado do Clube de Regatas do Flamengo. O projeto possibilitará o
atendimento a eventos regionais, nacionais e internacionais previstos no calendário anual da Federação Aquática do Estado
do Rio de Janeiro – FARJ e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), podendo ainda servir de equipamento
de apoio aos Jogos Olímpicos Rio 2016 onde diversas seleções estarão necessitando de espaços adequados aos seus
treinamentos no período que antecede aos Jogos

33.649.575/0001-99

O Projeto busca oportunizar aos atletas do Remo e Canoagem do Clube de Regatas do Flamengo, as condições ótimas e
necessárias que possibilitem uma preparação adequada ao desenvolvimento das suas capacidades esportivas visando atingir
a Alta Qualificação e o resultado Olímpico, através da aquisição de embarcações de Remo e Canoagem, assim como os
equipamentos necessários para compor uma guarnição completa. O Clube de Regatas do Flamengo compreende “Condição
Ótima de Desenvolvimento Esportivo” quando aos atores principais do processo – OS ATLETAS - estão assegurados além de
outras coisas, os equipamentos ideais inerentes ao desenvolvimento deste processo.

00.316.292/0001-76

O objeto do convênio é financiar e desenvolver a preparação da Seleção Brasileira de Badminton, visando disputar os Jogos
Olímpicos Rio 2016.

00.316.292/0001-76

Criar condições para a operacionalização de um Centro de Treinamento de Badminton na Comunidade da Chacrinha – Rio de
Janeiro/RJ, com manutenção pelo período de 2 (dois) anos, através da gestão, administração e instalação de equipamentos
necessários à pratica da modalidade olímpica, visando a obtenção de medalhas.

34.265.884/0001-28

Manutenção do software de estatística de jogo Synergy e o desenvolvimento de uma ferramenta online que permita o
controle da carga de treinamento dos atletas selecionáveis ligados à Confederação Brasileira de Basketball (CBB), visando os
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

04.854.197/0001-87

O Objeto do projeto é a construção de 2 (dois) novos campos de hóquei sobre a grama para se somarem ao único existente
no Brasil o que possibilitará um melhor treinamento dos atletas das seleções nacionais e opções de locais de treinamento
para as seleções que irão disputar os Jogos Olímpicos Rio 2016.

42.136.804/0001-62

Prover condições financeiras para viabilizar o investimento e custeio da operação do Centro Pan-Americano de Judô, na
cidade de Lauro de Freitas-BA, visando o desenvolvimento dos atletas nacionais de alto rendimento.

04.428.657/0001-05

Realizar, na cidade de São Paulo, no ano de 2015, o Campeonato Mundial Junior de Lutas Associadas - Brasil 2015

50.380.658/0001-44

Aparelhagem de 03 (três) academias de alta performance em 3 (três) Estados Federados, estrategicamente definidos como
polos de desenvolvimento do Rugby Brasileiro, com os melhores equipamentos de ginástica e musculação, específicos às
necessidades da modalidade, a fim de que os atletas das seleções brasileiras, pertencentes aos clubes que disputam os
torneios federados e demais atletas que compõem as seleções estaduais, essas importantes na identificação de novos
talentos às seleções nacionais, tenham as condições ideais para aprimorar a parte técnica e física e desempenhar um bom
papel nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e demais competições internacionais.

2.651.219,00

3.771.778,75

2.126.737,00

6.973.639,42

2.481.300,04

265.476,00

2.439.121,48

3.470.036,45

1.956.598,04

6.869.034,83

2.444.080,54

261.493,86

12.006.256,40 11.716.256,40

10.255.920,35 10.074.577,95

6.572.416,00

1.384.294,21

6.472.416,00

1.294.980,37

212.097,52

Não atendeu o item
4.2, letra "c", do Edital
nº 6/2013.

301.742,30

Não atendeu o item
4.2, letra "c", do Edital
nº 6/2013.

170.138,96

Não atendeu o item
4.2, letra "c", do Edital
nº 6/2013.

104.604,59

Não atendeu o item
4.2, letras "f", "g" e
"k", do Edital nº
6/2013.

37.219,50

Não atendeu os itens
4.2, letras "a", "b",
"d", "e", "f", "g", "h",
"i", "j" e "k"; e 6.1.1,
do Edital nº 6/2013.

3.982,14

Não atendeu o item
4.2, letra "f", do Edital
nº 6/2013.

290.000,00

Não atendeu os itens
1.1.1; 1.2; e 4.2, letra
"k", do Edital nº
6/2013.

181.342,40

Não atendeu o item
4.2, letras "a", "b",
"d", "e", "h", "i", "j" e
"k", do Edital nº
6/2013.

100.000,00

Não atendeu o item
4.2, letras "a", "b",
"d", "e", "f", "g", "h",
"i", "j" e "k", do Edital
nº 6/2013.

89.313,84

Não atendeu o item
4.2, letras "h", "j" e
"k", do Edital nº
6/2013.

12

13

14

35451/2014

35453/2014

35454/2014

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
TAEKWONDO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
TAEKWONDO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
TAEKWONDO

31.601.552/0001-89

31.601.552/0001-89

Promover o desenvolvimento do taekwondo brasileiro a partir da participação dos atletas nos campeonatos internacionais.

Modernizar equipamentos e materiais usados nos treinamentos e competições.

31.601.552/0001-89

Formação de um Centro de Treinamento Gaúcho para atletas de alto rendimento de taekwondo.

15

36622/2014 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS

33.909.482/0001-56

Preparação da nova geração de tenistas brasileiros coordenada nacionalmente de forma interligada por meio de treinamento
multidisciplinar em diversos centros de treinamento espalhados em todas as regiões brasileiras, com foco em competições
nacionais e internacionais, culminando nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

16

36614/2014 INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO

27.289.735/0001-33

Oferecer equipamentos e materiais de ponta para treinamento da equipe de Basquete,Atletismo e levantamento de
peso;Contratar equipe multidisciplinar e técnica;Custear passagens e estadias em competições nacionais e internacionais.

17.217.951/0001-10

O Projeto Modernização do Parque Aquático - Minas Tênis Clube - Rio 2016 apresenta como objetivo principal adquirir
equipamentos para modernização da piscina olímpica do Parque Aquático do Minas Tênis Clube, tornando-a homologada
para competições de Natação pela Federação Internacional de Natação (FINA).

17

18

36046/2014 MINAS TENIS CLUBE

36457/2014 TIJUCA TENIS CLUBE

34.055.590/0001-71

Desenvolver e aprimorar atletas de alto rendimento no Nado Sincronizado, Natação, Pólo Aquático, Voleibol e Basquete, a fim
de transformá-los em atletas olímpicos.

3.037.140,32

6.955.390,11

2.989.690,40

6.850.443,33

47.449,92

Não atendeu o item
4.2, letras "b", "d",
"h", "i" e "j", do Edital
nº 6/2013.

104.946,78

Não atendeu o item
4.2, letras "b", "d",
"g", "h" e "i", do Edital
nº 6/2013.

462.960,00

455.760,00

7.200,00

Não atendeu o item
4.2, letras "a", "b",
"d", "g", "h" e "i", do
Edital nº 6/2013.

9.270.151,78

9.131.099,50

139.052,28

A entidade encontrase no CEPIM.

3.000.000,00

2.940.000,00

60.000,00

Não atendeu o item
4.2, letras "c" e "f", do
Edital nº 6/2013.

418.500,00

Não atendeu o item
4.2, letra "e", do Edital
nº 6/2013.

5.114.228,30

4.695.728,30

822.178,81

809.846,13

12.332,68

Não atendeu o item
4.2, letras "a", "b",
"d", "g", "h", "i", "j" e
"k", do Edital nº
6/2013.

Valor Global

Valor Repasse

Valor
Contrapartida

Situação

PROPOSTA EM ANÁLISE
Nº

1

Número da
Proposta

Nome do Proponente

35853/2014 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

CNPJ

03.777.341/0001-66

Objeto

Ampliação e modernização da infraestrutura de equipamentos e materiais esportivos, visando a preparação de atletas da
GINÁSTICA ARTÍSTICA para as Olimpíadas de 2016 .

Brasília-DF, 08 de maio de 2014.
Comissão de Avaliação de Projetos

1.837.514,00

1.677.514,00

160.000,00

Pendente - Proposta
encaminhada para
manifestação da
CONJUR/ME.

