
 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DA CBC DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

A Diretoria da CBC, no uso de suas atribuições estatutárias e das prerrogativas 
que lhe são previstas no subitem 16.2 dos Editais de Chamamento Interno de 
Projetos nº 03/2014 e nº 04/2014; 
 
Considerando a reivindicação, considerada razoável, para postergar o prazo do 
envio dos projetos dos clubes considerados aptos a participarem dos referidos 
Editais, conforme Lista Final de Entidades Aptas publicada no portal da CBC no 
dia 12 de novembro de 2014;   
 
Considerando os resultados da Oficina de Elaboração de Projetos, realizada nos 
dia 13 e 14/11/2014 com a participação dos clubes aptos, que demandou 
alterações nos formulários relativos aos Editais – Anexo I (Projeto), e Anexo II 
(Plano de Trabalho) e, em consequência, reduziu o tempo destinado à elaboração 
dos projetos; 
 
Resolve, e eu faço publicar no portal de internet da CBC o novo prazo de envio 
ou protocolização do projeto – que integra a Etapa de Habilitação, prevista na 
alínea c, inciso II do subitem 16.1 dos Editais de Chamamento Interno de Projetos 
nº 03/2014 e nº 04/2014, mantendo-se inalterados os prazos previstos para as 
demais Etapas. 
Em face da presente resolução, o item 16.1 dos Editais de Chamamento Interno de 
Projetos n. 03/2014 e 04/2014, passa a contar com a seguinte redação: 
 
16. DOS PRAZOS 

16.1. O presente Chamamento Interno de Projetos obedecerá ao seguinte 
cronograma: 
 

II – HABILITAÇÃO De 13/11 a 06/02/2015 

g) Envio ou protocolização do projeto 

pelo proponente para análise pela 

CBC. 

 

De 13/11 a 09/12/2014 

h) Publicação do resultado da 
habilitação dos projetos 

16/01/2015 

i) Prazo para interposição de recursos 

sobre as propostas não habilitadas 
19 a 23/01/2015 

j) Publicação da decisão de 

acolhimento ou rejeição dos recursos 

interpostos acerca da não habilitação 

 

05/02/2015 



 

k) Publicação da lista final de entidades 

habilitadas 
06/02/2015 

III – CLASSIFICAÇÃO De 07/02 a 25/02/2015 

l) Prazo para classificação dos projetos 

habilitados pela Comissão Técnica, 

com base nos critérios previstos no 

item 12.1.2  

 

Até 24/02/2015 

 

m) Publicação da ordem de 

classificação dos projetos. 
Até 25/02/2015 

III – SELEÇÃO De 25/02 a 27/02/2015 

n) Análise dos projetos classificados 

frente à disponibilidade orçamentária 

do Edital 

 

De 25 a 26/02/2015 

o) Publicação da lista de projetos 

selecionados 
27/02/2015 

p) Prazo final para 

homologação/publicação do resultado 

final da seleção de projetos no portal 

de internet da CBC 

 

27/02/2015 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no portal de 

internet da CBC. 

 

Campinas, 21 de novembro de 2014. 

 

 

Jair Alfredo Pedreira 

Presidente da CBC 


