


ATO CONVOCATÓRIO Nº 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS



ATO CONVOCATÓRIO Nº 9
PRINCÍPIOS

1. PRIORIDADE AO EIXO DE ATENDIMENTO 

2.   ESTABILIDADE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS

3.   FLEXIBILIDADE NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

4.   INOVAÇÃO NO ATENDIMENTO DO EIXO

5.  RESULTADO – MÉRITO ESPORTIVO



ATO CONVOCATÓRIO Nº 9
PREMISSAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

1. QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS

2. REPASSE INTEGRAL DOS RECURSOS EM PARCELA ÚNICA

3. EQUIDADE E ESTABILIDADE DOS PROJETOS COM REPASSE DE VALOR MÍNIMO IGUAL PARA TODOS OS

CLUBES

4. PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTOS

5. SIMPLIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEM INDICAÇÃO DE VALORES UNITÁRIOS

6. ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA: LISTA DE MATERIAIS ESPORTIVOS INDICADOS PELAS

RESPECTIVAS CONFEDERAÇÕES E LIGAS NACIONAIS ESPORTIVAS

7. LISTAS COMPLETAS COM ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS MATERIAS, PRONTA

8. MERITOCRACIA – VALORIZAÇÃO FINANCEIRA PARA SEDIAMENTO DE CBI



MATERIAIS ESPORTIVOS

➢ Exclusivamente aqueles materiais definidos, em lista formal, pelas

Confederações/Ligas Nacionais Esportivas dos respectivos esportes:

✓ Validação e envio da lista formal de materiais ao CBC – até 31/01/2021

✓ Publicação da Lista de Referência de materiais esportivos até 01/03/2021

➢ Somente serão aceitas despesas referentes para a aquisição de materiais necessários

para o desenvolvimento de esportes olímpicos, a serem disponibilizados aos atletas em

formação permanente nos CLUBES

➢ São aqueles entendidos como de consumo, os quais dentro de curto período de tempo

perdem ou têm reduzidas as suas condições de usabilidade para a prática e a formação

esportiva e não podem ser incluídos no patrimônio dos CLUBES



MATERIAIS ESPORTIVOS
UNIFORMES

➢ É obrigatória a aquisição de uniformes de jogo e/ou de treino e/ou de viagem para os

CLUBES que não adquiriram tais materiais no âmbito da segunda fase do Edital de

Chamamento nº 07

➢ Nos uniformes deverão constar obrigatoriamente o Selo de Formação de Atletas do

CBC, na forma estabelecida pelos Manuais do CBC



MATERIAIS ESPORTIVOS Detalhamento dos materiais esportivos pleiteados

ESPORTE ITEM ESPECIFICAÇÃO

Basquete 

Masculino 

Bola De Basquete 

Penalty 7.8 Crossover 

IX

Bola de Basquete Oficial do NBB, tamanho 7.8, 100 % microfibra, circunferência 

de aproximada de 74,9 a 78 cm, Câmara feita com borracha butílica, peso 

aproximado de 567 a 650 g, com o miolo removível. 

Handebol 

Masculino

Uniforme de jogo -

Masculino

Kit de competição: composto por 14 camisas, 14 calções, 3 camisas de goleiro e 3 calças de goleiro. Camiseta 

confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Gola V especial em ribana com detalhe recortado em outra 

cor. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Punhos entretelados de 6cm nas 

mangas. Debrum de 3cm sobreposto nas laterais. Na frente, brasão do clube sublimado por impressão digital no 

peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por 

impressão digital no peito direito (verificar manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por 

impressão digital logo abaixo. Nas costas, número no tamanho mínimo de 20cm de altura, sublimados por 

impressão digital. Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cós em elástico e cordão. 

Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Brasão do clube sublimado na perna 

esquerda com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por 

impressão digital na perna direita (verificar manual de aplicação). Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 

100% poliéster, com 130 g/m². Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 

3cm sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 

brasão do clube sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de Formação de 

Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar manual de 

aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Nas costas, número no 

tamanho mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital. Calça confeccionada em tecido 100% 

poliéster, com 247 g/m². Cós em elástico e cordão. Com proteções de espuma embutida nas laterais das coxas e 

nos joelhos, com costuras reforçadas. Com punhos em ribana. Recortes conforme layout apresentado. Brasão do 

clube na perna esquerda em silk screen, com 8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de 

Clubes na perna esquerda em silk screen (verificar manual de aplicação). Número medindo 10cm de altura na 

perna direita em silk screen.



MATERIAIS ESPORTIVOS

Materiais esportivos exclusivos

➢ quando reconhecidos e/ou homologados pelas Confederações e/ou Ligas Nacionais

esportivas, com a informação expressa de que não podem ser substituídos por produtos

similares

➢ quando indicados pelas Confederações e/ou Ligas Nacionais esportivas como sendo

necessários à organização de eventos esportivos oficiais, de acordo com as

responsabilidades que lhe são inerentes e exclusivas, no contexto do SND, e nos termos

dos Regulamentos e/ou Cadernos de Encargos das competições, com a informação

expressa de que não podem ser substituídos por produtos similares



DOCUMENTOS
SEDIAMENTO

Até o dia 31/03/2021 o CLUBE deverá acessar a Plataforma Digital do CBC para:

➢ Inserir comprovante(s) formal de que se encontra filiado, para cada esporte de interesse –

Confederação/Federação/Liga Esportiva Nacional

➢ Inserir lista contendo o(s) sediamento(s) de CBI apoiado(s) pelo CBC, por esporte, a partir de

2021, oficializados pelas Confederações/Ligas Esportivas Nacionais, mediante apresentação de

documento emitido por esta(s) entidade(s) indicando o CLUBE como sediante do CBI listado

O resultado da análise do sediamento esportivo dos CBI e demais informações pertinentes ao Ato

Convocatório nº 09, será sistematizado e consolidado



DEFINIÇÃO DE VALORES

➢ valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a composição inicial do

projeto;

➢ acréscimo de valor por cada sediamento de Campeonatos Brasileiro Interclubes –

CBI, levando em consideração a especificidade de cada campeonato sediado a

partir de 2021.




