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CONFEDERAÇÃO BN,Â§ILETRA I}E CL

cohrvÊNlo No *b,-q.l*zrxTn§ -§I
CELEBnÂM Á coNr§DtrRÀÇAO
BRA§IL§IRÂ DE CLUN§§. E O CLUB
ÀTHLETICO PÀULI§TANO.

A CONtrsDEnl,çÃO BRA§ILEIRÀ §§ CLUBE§/CBC, inscrita no CNPJ sob nç

00.1?2.g4910001-d12, com sede na Rua Açaí, n. 566, Campinas, §ão Paulo, doravante denominada

CONCED§,NTU, neste ato repres€ntada por seu Presidente. ô §enhor Jair Àlltedo Pereira'

brasileiro, cas&dclo portador oo Éc n" +620.i6-t e inscrito no cPF sob r:r n. 006-061'039-53 e por

seu vice Presidente de Formaçâo de Atletas, o senhor Fernando Manuel de Matos cruz'

ürasileiro. casado, porrador do Rü n, 200.237.?34-5, §§P/R§ e inserito no CPF sob o n'

25?.6?3.100-34 e a Entidade de Prática Desportiva CLUB ATSLÉTICO PAULI§TANO'

inscrita no CNPJ sob no CNPJ: 6§.927.4V2rOObt-fA. com sede Rua Honduras l4ü0 - Jardim

América, - são Paulo doravante denominada coNvENENTf,' representado pelo,vice'
presidente. Rieardo sampaio vidar Gusmão. portador do Rü: g.4l4.gç4-z e inserito no cPF sob

§ n. l0ó.546.6g$-ga resolvem çelebrar (! pre§ente convênio, regend*'se.pelo Edital de

Chamamerro tnterno'de Projetos n.05/2015, iebs principios gerais da ad.mi11s.ry*ão pública'

p"i, n"Srf"*enro de óescentralização de ReçursCIs"da CBC (ll'{ n. 01. de 05/081?013}, pêl§

h*gul",ri"nto de Compras e Contratáções da CBC (lN n' 0?" de 05/0S120]3)' pelo Regulamento

do (-.adasro Ceral de Entidade de Prâtica DespÀrtiva *EPD, filiada à CBC (lN n" 03' de

l8ll l/2013i, s §ua§ alterações e, n§ que couber.'pela nollalizalão que rege a celebração de

convênios pela Uniâo. c6n§oânte o proces§o no NLP CIP 05 00040 003 mediante as cláusulus e

condições seguintes:

CLÁU§ULA PnIM§IRÀ. DO OBJETO

o presente convênio, deçorrente do Edital ds chamamenlo Interno de Projetcls no 05/3015' tem

por objeto ..a formação de atletas nas mJalidades olímpica* { Remo, Judô e Tênis}, por rneio da

aquisiçâo e instalação de equipamênto§ §.meteriais esportivo§ em confurmidade com as direrizes

contidas ,ro prograrna:;foÀlçao de Atletas Olímpiios e Puraolímpicos" da CBC nas diversas

categorias. conforme detalhadono Flano de Trabalho! pârte integrante destc convênio'

CLÁU§ULÀ §EGUNDA. DA 
'INCULÀÇÃO 

DA§ PEçA§ D,CUMENTÂI§

Integram este instrumento. independentêmente de ranssrição' as

in.tíiao, no cadastro ceral de §ntidades 6e Pnitica Desportiva

documentos
o Plano
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sub cláusuta únicr. Eventuais ajustes realiuâdos durante a execução do objero integrarão o

de Trabalho. desde que não haja ãlteraçao do o§eto e sejam submetidos e aprovados preY

CONCüDENTE, bem como toda a documentação técnica que deles resultem, cujos

participes &câtâm i ntegralmente.

pela autoridade competente da CONCü'D§NTE'

cLÁu§uLA TERCEIRA - DA§ oBRIGAÇÕss çsRAts

São obrigações dos PartíciPes:

T . DÀ CONC§DEilTE:

a) realizar os ât§§ e ô§ procedimentos relativos à formalização' aleraç$o, exsuçâo,

*oo*frtrr*ento. Íiscalização. análiss da prestação de contas e, se for o §s§o, informações acÊ'ça

de Tomada de Contas EsPecial;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros pevistos pârâ e execuç&o deste

Convênio, de ac<rrdo coma disponibilidadc finançeira da CBC e o estabelecido no cmnograma de

desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Convênio, comunicando ao

cOúveNENTE quaisquer inegularidades decorrentes do uso dos reeur§o§ públicos stt §utrâ§

pendências de ordem técnica orilegal, bern como suspender a liberagâo de r§cur§os ou a ()rdem

tle lnício concedida, n*anOo o praã pertin$tç pera s&nsamento ou &presêntação de infarmações

e esclarecimentosl

d) analisar e, §e for o ca§o, aproYar a§ propo§tas de aheraçâo do convênio e do seu Plano de

Trabalho;

^_" 
e) prorrogâr de.oficio a vigência do Csnvênio. quando der causa â§ atrâ§o na libemção dos

.uà*or.li*itada a pt rrogaçao a§ exâto periodn do atraso verific*dol

f) analisar â presteçâo de contas relativa n este Convênio, emitindo parecer conclusivo sobre sua

cprovaçâo ou nâo. no prazo de um ano. pmrrogâvel por igual pcríodo' além de avaliar os

rcsulrados alcançados. I""úi". no que ii, rurlitu a quátiona* dos pr*dutos e serviços

conveniados; e

QlubÀinístÇ§
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lI - DO CONV§NENTET

a) executar fielmente o objeto pactuado. de acordo com o

Referência aprovados peln CONCEDENT§. adotando todas

execuçilo dsste Csnvênio;

Plano dd o Tgnno de

as medidas necessârias à correts

b) aplicar os recursos discriminodos no Plano ds Trabalho exclusivamente no ohjeto do presente

Convênio;

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecuçâo do objeto pactuadg.no convênio'

iÁ*lusive os serviços eventualmente c§ntratâdos, obsÊrvando a qualidade' quântidâde' prâ20§ e

"urror 
defrnidos ná Phno de Trabalho e no'fermo de Retbrênoisl

d) elaborar os projetos técnicr:s relacisnados ao objeto pagtuadg'. reunir e msntsr atualirada toda

uo.u**rrt"çrolu*oica" fiscal e instituciçnal necessária-à inscriç&o e manutenç§o de seu mgistro

na Cadastm Geral de Êntidades de prárica Desponiva Filiadss & CBc e à celebraçâo deste

convênio, de acordo.* o Regulamento de cadastrc ceral de Ê'ntidades de Prática Desportiv* *

§PDs filiada à cBC. com o ügulamento de Descentrâlizaçõo de Rçcursos da cBc e c§Ín Ô§

normâtivôs e diretrizes do Prograira de FonTTação de Atletas Olimpicos e Paraolírnpicos da CBC;

e) apresenrar a§ certificaçÕes e declaraçÔes nsegsárias, emitidas pelâ§ Entidades de

Administraçâo Oo O*tprJ. nacionais e/ou regi<lnais, bem §êm§ §s documentos & titularidade

dominial da área O" iít.*"nção. lieenças e Srovações, emitidos pelos Ôrg&o§ ou. §ntidâd§§ dô

esfera municipal. esr;;;i, do'Disrrito Éeaerat ou feáed e concessioÍtárias de serviços públicos.

conlorme o ca§o. e n0§ termos do Edital de chamarnento lnterno da cBC e da legislação

aplicôvel, quando for o caso;

f) assegurar, na sua integralida&. a qualidade técnica do projefg e da execuç§o dos produtos e

serviços conveniados,-.ã.onnt*itade coÀ as norma§ brasileiras e ô§ fiorm&tivos intemos da

CBC, determinando 
" "ott*çao 

de vícios q$e p§s§âm comprom§t§r a fruição do beneÍicio pelos

úeiiciArios, quando detectaaos pela CON|EDENTÊ ou pelos órg§os de controle;

g) submerer à C()NCEDENTE qualquer propCI§|1 de alteração do Plano de Trabalho aprovado'

observadas as vedações relativas à execução àas despesas r o prazô de 30 (trinra) dias. anteriores

à altenryão;

hl manter e movimentar o§ recurso§ financeiros de que trâüâ e§tê convênio em cüntâ especiÍica

aberta em instituiçao ínanceira oficial federal, inclusive os resultante* de eventual aplic*çâo no

mercado Íinanceiro";il;;;s. na contbnnirJade do Plano de Trabalho e' çxclusivaÍnente' no

;;ú;;,o ao oÉ;"lo conveniado, observadas as vdações con$ânte§ neste instrumê§to ê ü§

nonnativos intemos da cBC relativos à execuç§o das despe§â§l

j) arcar som o pâgsm.:nto. de toda.e qyqYj:t111:ff*d€ntÊ íro§ r§cur§os finançeiros fixados

;;; i;;**eJrolindicuoos na cláusula âtinente ao valor;

:



k) manter arquivados e organizatlo§. em proce§§o t'ormal e especifico' tldqs os alos e\s
píoceAimentoi rclativos à eiecuçâo. acompanhamenÍo, prestâção de contas 

1 
infUrma{e1f-"X

tte Tomada de Csntas Especial do Convênio, quando couber' apresentando ê al

i.gular**nte as informaçôes e os documentos exigidos pelo Regulnrnento de Câdasfo

§ntidadesde Pratica Despoíiva Filiadaà CBC;

l) oferecer a relaçâo dos beneÍiciados pela e.'tecuçâo do objeto, informnndo o número da

de ldentidade, o número de inscriçâo no CrxJastro de Pessoa Física/CPF e endereço dos

iuporanao à CoNCEDENTE sempre que- houver alteraçÕes..Caso.o bene!:tgii:*i1:

^n

inscriro no Cadastro de Pessoas Físicas, deverá ser informado o número do CPF de um dos seus

pui*, t,,tor, curador ou responsiivel pelo guarda em virtude de decisâo judicial'

m) estimular â pârticipaçâo dos beneÍiciiírios Íinais na implementâçilo do objeto do Convênio'

bem como na manutençâo do patrimônio gerado pÜr e§se§ investimentosi

n) manter em sua guarda. organizâd§s em ordem crÜnolÓgi§6' todos os §Omprovante§ d&§

;;;p-il realizsdas.-p;; lr.u"*inna-to§, pCIstsriormcnte à CONCEDEI{TE, observando-se os

procedimantos e pfilzo§ descritos no Regulamento de Descentralização de Recursos da CBC;

o) manter atualizada a escrituraçâo contábil específica dos atos e fatos relativrs à ekecuçâo deste

õun,,réniu. para Íins de fiscalizaião. acompanharnento e avaliaçâo dos rcsultado§ ohido§;

p) facilitar a supervisão e a {iscalização pela CCINC.ED§NT§'' permitindo-lhe etbtuar

[;;r."fr"*ento'ia ptcç e fomecendo. sêmpre que solicitado, as informações e os documentos

relacionatlos com a execução do objeto deste Convênio e dos contratos celebrados em §eu âmbitol

assirn como as informaçÔes e documentos relacionados com â §us in§§riçâs no cadastro ceral de

§ntidade* de Prática Desponiva Filiadas â CBC;

q) permitir o livre acÊ§§ô dos colaboradores ê dirigentes- da GI)NCEDENTE e dos órgâos de

§ontrore intemo * .*,a*o vinculndos aos poderes Êlecutivo e Legisrativo da união. a qualquer

tempo e lugar, a§s pro6ês§os, doCumentgs e infOrmaçôes referEntes a este Convênio' bern como

aos locais de execução do respectivo objeto;

r) apresentar o relatÔrio de execuçâo flsico-Íinanceira e a prestação de contas dos recursos

.!,;id", por meio deste Convênio. nn prazCI Ê forma estabelesidos neste instrumênto § no

n*gutu**nro de Descentralizaçâc de Recursos da CBC:

s) rocolher à conta da CoNCED§NT§ o§ rendimentss de aplicações financeiras referçntes ao

p"rioao Bntrc a liberação do recur§o e e sua utilizaç§o' quando não comprovar o seu emprego n8

ÕlÚ§ I*tt'o'
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u) responsabilizar-se por todos os encargos de naluryry. trabalhista, ftscal, comers

previdenciária. deeorentes de eventuais tlemandas judiciais relativas a recursos hun

utilizados nâ execuçâo do objeto deste Convônio, bem como p§f todos os en§ârgo§ tributári

extrsordinários que incidam sobre o pre§ente lnstrumentol

l.

v) assegurar e destacar" obrigatoriamente, a parficipação da. ÇONC§DE}IITE em toda e

uçao, fro**ional ou não, ielacionada coú : t1-:-".ç::i:.objeto 1t:o:i'1:-1T",§ol
obedecido o modelo-fiárão estabelecido pela CONCEDENTE' apor a m&rcâ.da^CB§

informes relacionados ao convênio. divulgados na imprensa e em §eu síÍio eletxônico'

-q-ip-r*-*s. materiuis *rúnin"t e unidmes adquiridos, assim como nas placas' painéis e

tlutflaars de identificaçAo O'os projetos cu§teâdo§, no tgdo ou Êm paíê, com os recursos deste

Convênio, §on§oante o disposto ns§ normüs intemas da CBC;

w) manter, até o linal da vigência do convênio" rigoroso controle sobre a guarda e utilização dos

.quip"**n,os, uniformes elnareriais e§portivo§ úquiridos, de forma a cÔmpmYàr a sua devida

clestinação;

x) realizar o inventârio ctos equipamentos adquiridos com re§Ur§o§ do convênio' identiticand$'CIs

com â marca da coNCEpgltre, consoânte o dispo*to na§ norm&§ interna* da cBC e

responsobilizar-se pela manutenção, conservaç*o e reposição dos mesmos' sm §â§s de eventual

extravio ou inutilizaçâo;

y) operar, manter e con§§rvâr adequadamente 0 patrimônio gerado pelos inveslimentos

deconrntes do Convênio. após sua execuçâo, de modo â assegurâr a §u§tentâbilidade do projeto e

atender as finalidade. do írograma de Formaçâo de Atletas Olímpicos e Paraolimpicos da CBC;

z) assim com§:

manter a c0NCÊDENTE intbrmada sobre situações que eventualmente pÔ§§&m diÍicultar

ou interromp€r o cur§o normal da execução do Convênio § pre§târ infonnaçÕes sobre as

"ço*r 
J"r*nnolvidas para viabilizar $ respectivo acompanhâmento e Íiscalizaçâa;

permitir à C0NCEDENTE, bem como aos óryâos de contmle vinculados aos Poderts

Executivo e Legislatiü da Uniâo. o âcÊ§§o à mãvimentaçâo Íinanceira da conta específica

vinculads ao Pre§entÊ Convênio;

,

3. âo tomar conhecimento de qualquer inegularidade ou

convênio, rlar ciência à CÔNCHDf;'NT§ e aos Órgãos 
'

suspeita de çrime, cienti{icar o Ministério Públicr:;

ilegalidade na execução deste

de iontrote e, h&v§ndo l'undada

operacional necessiiria aa bçm

^r*.

Xl,iJ'iil,*l"lir,";;; como qualqu", out* faro que pos§& ainda oue indiretameruqgirl6
Châílau ,* '-

repercutiina execução do convênio; §ui r.rn1utt31

*,ceds§},#dsütBfi§'"
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w
CLÁUSULA QUARTA. DA WGTNCIÂ

lisÍe Termo rde Canvênio terá vigência de l? me§e§. conudo a sua assinatura b

publicação no porral oficial de internet da CONCÊDENTE. podendo ser proÍrogada, medianle

iermo aditivo, por soliciraçâo do CONVENENTE devidamente fundamentada e formulada. no

mínimo, 30 dias antes do seu ténninü.

§ubcláusula Única. A CONCEDENTE pronogará "ds oficio" a vigência deste 'Ienno de

Convênio, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogaçâ<t so exato

periodo do atraso verificado.

CLÁU§ULA QUINTÀ - DO VÀLOR § DÀ ORIGEM DO§ N"ECUR§O§

Os recursos frnanceims pâra â execuçâo do objeto deste Convênio, nesÍe ato lixados em

R$ 1,,1§0.01S,&3, (hum milhlo qurtrocentor e cinquenta mil, dtcoito resis e oitentâ * três

c*fn"o*), cernstituem receita drCBC, em virtude do que dispÕe o aÍt,56" §10 da Lei n'

g.6l§1199S, conforme redação dada pela Lei n. 12.3951?Üll e serãs alocados de acordo co,n o

§ronsgrâmâ de desembolso constante no §lanç tle Trabalho'

cLÁu§uLA §ExrA - DA LIB§RÀÇÃo pos RacuR§o§

Os recursos financeiros descritos na Cláusula §exta serão repassados pela CONCEDENTE ao

CONVENENTE. em duas parcelas. a primeira na assinatura do convênio e a segunda após I80

(cento * oitenla dias) mediante depósito nn C$nta Conente no l]93$4, Agência n. 294?'5. abena

u* nor. do CONVENENTE especi{icamente para esse fim e vinculada âo pre$ente ajuste.

§ubcláusula primeira. os recursos serâo liberados de acordo côm a disponibilidade financeira da

úSC. u partir ek .Or«lern de lnicion parâ o atendimento dos beneÍiciários do Convênia e em

conformidade coÍn os prazos csÍâbelecidos nô sronogr&ma de desembolso çonstante no Plans de

Trabalho aprovado.

subcliusulr segunda. A Ordem de Inicio de que ilâtlt â §ubcláusuls Primeira será liberada

p*ú Srp*.irteniência Técniça da CONC§,DENTb, desde que reste qomprovada a inexistência de

iuui*qu.r pendências financeiras ou documentais por parte do C0NV§NENTE junto ao cadasuo

Cerel de EntidatÍes de Pútica Desportiva filiadas à CBC:

§ubcláusulr Terceir*. A Ordem de lnício potÍerá §er §u§pensâ. até a correçâo das impropriedcdes

constatadas" quando:

l - não houver comprovaçâo da boa e regular aplicação dos recursos recebldos' const3tâdâ pela

CONCEDENTE ou peloi Oryaos de conúlc vinculados aos Poderes Expctttivo e Legislativo da

Uniâo:

ll - for verificado o desvio de finalidade na aplicaçlto dos re§ur§o§' atrâ§o§ nao iustificad.g;tgrde

"u*frirn"nto 
das etapas e fases programadas, inóbservância do Regulâmento oe Çf$ffiet1i!

Iticardo
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ConrataçÕes da CBC. práticas atsntatôrias aos princípios fundamentais de Administração

nâs c0ntBtâçÕes e demais atos praticados na execução do Convênio; e

Ill - for descumprida. injustiíicadamente pelo CONVENENTE. cláusula ou condi

Convênio,

§ubclsusuh Quartr - Durante o período em gue perdurar a suspensâo da Ordem de

*^pr****"ntJvedada a realização de quaisquer despesas pelo CONVEN§NTE com

convênio.

§ubcláusula Quintl. os recursos deste convênio. enquento nâo empregados na sua finalidade'

serâo obrigatoriament* aplicados pelo CONV§NENTE em cademeta de poupança de instituiçâo

financeira ofiçial, se a previsão de seu uso for igual ou superior â urn mê§' $u em fundo de

"íf 
i**çao financeira de curto pÍazô ôu operação de mercado aberto lastlçada Êm titulos da divida

pi,tf L,ài qr*Ao â utilizâçâo desses recu$os verificar-se em pnuo§ Ínenores que urnrnês'

§ubclóusule §exts. As re§eita§ das aplicaçôes financelras §omente poder&o ;er aplicadas no

;5jÀ;" Convênio. mediante anuêncià p*via da CONCEDENTE. e§tand§ sujeitas às mesmas

condições de Prestaçâo de contas.

cLÁusuLA sÉrml - DA EXnCUÇÂ0 DA§ D§§PE§A§ E DÀ§ VADAÇÔE§

() presente convênio deverá ser executado lielmente pelos partlcipes, de açordo üom a§ cláusulas

pactuadas * u, no**Je ,egencia respondendo ca<h uma pelas consequências de sua inexecução

total ou parcial.

§ubcláurula Primeira. É vedado ao CONVENENTE' sob pena de rescisâo do ajuste:

| - utiliiar, ainda que em caúter emergencial, os recur§os em Íinalidade diversa da estabelecida

neste convênio e no Plano de Trabalho:

Il - realiz.sr despesa e efetuar pagamento em daLu anterior ou posterior à vigência do inslrumento;

lll - alrerar o objero do convênio. exceto no sa§o de ampliaçâo da execuçâo do objeto pactuado au

para redução ou exelusão ds metâ, s*m prejuizo da funcionalidade do objeto conveniado e desde

que autoritndo Pela CONCEDHNTE;

IV - pagar, a qualquer titulo, servidor ou enpregado público, integrante de quadro de pessoal de

órgão ou entidade puUti"u da adminisltuçal J#tt" ou indiretq por serviços de consultoria ou

assistência técnical

;tf lils tt*



Vll- realizar despsas com publicidade, salvo as de caniter educativo, informativo ou tq
orienfaçâo social. . ** q,rufu não eonstem n§me§, símbolos ou imagens que caracteriz;em

pro*oçan pessoal de dirigentes e desde que previstas no Plano de Trabalho'

Vlll - punsferir recursos liberados pela CONCEDENT§, no lodo ou em paúe. para e§§o§laç

servidores ou quaisquer Órgãos ou entidades que nâo figurem como participes do pre§ente T

IX - celebrar contrato com entidadss ou emprêsas impedidas de receber recur§os Í'ederais;

X * §nviar na prest3çã§ de contas nOtaS fiScais ou laturas râ§ur&d&§, ou §m nome de terceiros'

com prâzo de'emisião expirado" ou com descriçâo de pmdutos ou serviços fora do rsms de

atividade da emPresa contrauda; e

Xl * utilizar os rÊsurso§ do convênis para arçar §Ôm de§p§sa§ administrativas da Entidade'

§ubcláusula §egunda. Os conüatos celebrados à conta dos recuxos deste convênio deverâo

§onÍer cláusula qu" uUdg;* o contratado a conceder livre âce§§o aos documenrcs e. regisços

contábsis da emprcsa. re§rentes ao o§eto conÍratado".para os colabaradorcs da COI'ICÊ'DÊNTH e

;;;;;B-r a* çontroti vinçulados aos Poderes Executivo e Legislativo da União'

$ubCl§usula Terceira. Os atos referentes ô movimentação dos recur§os depositados na Gonta

específica deste Con;tnü serão realizados formalmente e arquivado§ sm proce§so específi§o'

sendo que os pagamentos deverão ser efetuados pelo CONV§'NENTE mediante c1§dito nâ c§nta

nancâriâ ae UtitúAade dos fomecedorss r prestadores de serviço'

§ubcláusull Qurtâ, Antes da realizaçâo de cada pâgsmenlo' o-CONVENEN'rI' deverá r*gistrar

nos âutgs qu* inst*e*--o p*r***o de formalização. execução e prestaçãc de contas deste

convênio, no mínimo. as seguintes informações:

I - a destinaçâo do recursoi

ll - o nome e CNPJ ou CPF do fomeçedçr, quando fcr o caso;

lll ' o eontratô a qus se refere s pâgâmento realizadol

lV.ameta,etâpâoufasedoPlanodeTmbalhorçlativaaopâgemento:§

V - a comprovaçâo do recebimenlo detinitivo do bern ou serviço §ontmtado' rnedinnte Ot§§t§ 6m

notas fiscais ou do"u*"rrtos contábeis" quando for o caso'

§uhcl§usula Quintr. Ás faturas" recibos' notãs Íiscais t lfftY:l,i:l[f *::m:::
X'ffiffi;iof ãu' ã,p"'as de verâo se r eúri do s 

^ 
:I T:i *,.:^"Y T :iho:::*m1;iffiXfffi:':H"ffi;;; ;il;"""crú. *""tidos em-arqyivo" ern boa ordem, 'o 

pmprio

ffi|.i[;;; Àã*-.onrubilizattos. para posterior reme§'â § CONC§'D§NTE' i
subcláuculascxta.osdocumentosoriginaisdasdespesasderrerâo-permTT:lldx-:*:,:::
;ffif ;:X',ffi f #i""ãIffi ;;;;;:i'"d;;i":::Y:::*l**:iffii1X;flllffi Jl;üru;ffi,"-:ffiãJâô;rr* 31 Or"rt*rao á. 

"onr*, "oilbr*" 
disposto no Regulamento

-^rtrl$1
de l)esçentralização de Recursos da CBC'

xicetôokmPa$
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tICLÁU§ULA OITAVA. DÀ CONTRÀTAÇÁO COM TERC§TRCI§

O CONVENENTE deverá executâr diretamente a integralidade do objeto. permitindoJ

conrratação dr serviços de terceiros quando houver prcvisâo no Plano de Trabalho ou em

fato superveniente e imprevisível, devidamente justiÍicado. e desde que âpmvr

CONC§,DENTE.

§ubçláusuln Primeirn. Quando for necessária a aquisiçâo de bens e contratação de serv

CONVENENTE, o Çonvenente se obriga a observar o Regulamento de Cornpras e Con

da CBC. bem como os princípios gerais da Ádministraçâo Pública, mediante deelaraçâo exprê§sa

de seu ctirigenre máximo.

§ubcláusulr segunrta. Durante o procedimento de sontrâtação realizado pelo CCI'NVENENTE.

derverão ser especialmente observados os seguinte§ a§pectÜ§:

| - contemporaneidade das cotações de preços;

Il - compatibilidade dos preços do fomecedor selecionadÜ com o§ pr§ço§ de mercado;

III - enquadramsnto do objeto conveniado com ü efetivamente contratads; s

IV - for*ecimento de declaração §xprÊ§§a, firmada pel§ repre§§nteme - máximo do

CONVENENTE. sob a§ pena§ do art. ?99 do CÓdigo Penal. âte§tândo quÊ a pesquisa de preços e

â§ contratações de terceiros atendcrâm ao Kegulamento de Compras e Contratações d* CBC. e aos

princípios da Administração Pública.

§ubcláu*ula Tercein. Nos contratos celebrados entre o CONVENENTE e terceiros, pâra â

execuçao do objeto do presente Convêni0, é vdada a previsâo de serviços' compr&§, alienaç§es'

tocaçOes §u qualquer outro .ont.údo estrnnho ao previsto no -Plano 
de Trabalho' sob pena de

aooçao das me.didas previstas neste instnttilÊnm e na legislaçlo de regência.

§ubcláusula Quarte. Além das obrigações descritas na Clâusula Quart*. item ll d§ pre§ente

ajuste^ compet§ ainda ao CONVEN§NTE:

l - Í?rzcr constilr dos contratos celebrados com terceiros, terdo por finalidaele * execução desle

Convênio, cláusula q". oUrigu" o contratado a conceder livre acesso aos documento§ e registros

contábeis da empresa, t*f"t"í"t ao objeto pactuâdo, gara o-§ colaboradore* da ÇCINCEDENTE e

áo, Jrgar* d* c,lntn le uínculados aos Foderts Executivo e Legislativo da União. a fim de que. no

**.r"üio de suas atriúuifOes, exerçam atividadx de acompanhamento e fiscalizaçâU da execuçãcr

do p§eto;
responsabilidade Pela qualidade

entidade contratada Para e§sa

detestadâs improPriedades que

ll - fazer con§târ dos eontratos celebrados com terceiros' que a

dos materiais e serviços tbmecidos é da ernpre§a ou outrâ

linalidade, inclusive a promoçâo de readequaçÕe*' sempre que

possâm comprometer a àonsecuçâo do objeto conveniado:

ltrcx&$mPrio



lV - assegurâr que o atêsto das faturas somento o§olTâ apos a comprovaçâo, da efetiva

dos serviços. médiante identiíicaçâo precisa do que foi executado. tom descriçüo ou e§p

dos produtos e sua quantidade.

CLÁU§ULA NONÂ. DA ALTERAÇÀO

Esre Convênio poderá ser alterado, através da formalização de'l'ermo Âditivo. mediante

do CONVENgÍtfE devidamente formalizada e justiticad4 â ser apre§sntada â CÕNül

para anAlise e decisão, nCI prazo mínimo de 30 {trinta) dias antes do termino da vigência

desvinuamento da naturez& do objeto pactuado'

CLÁU5ULA pÉCIMÂ - DO ACOMPANHÀMENTg E DA FI§CÂLIZAÇÃ11

das açÕes sonsÍsntes no Plano de Trabolho, de forma suÍiciente par& gârantir a plena erecução

{lsica do objetc.

§ubclúusula prlmeirr. No exerçÍcio das atividades de tiscalização e acompanhamento da

execução do objeto. a CONCEDENTE podeú:

I * valer-se do aPoio de terceiro§:

ll - delegar competência ou Íirmar parcerias cqm outros 6rgãos ou entidads§ que §e situem

prOximoi ao local de aplicnção dos reEursos, com tal finalidade;

§ubelsusulr §egunda. constatadas irregularidade§ -,na ,execuçâo 
deste convênio ou

imfroprieOaOes Oã o[em técnica, a ÇONCEbENTE notiÍicará o CONVÊNENT§ pârâ §âneâr a

*airçio ou prcstar informaçfes e esclareeim§nÍ§§' nâ prazo mriximo de 30 {trinta) dias'

§ubctáusuh Terccirc. Eecebidos o§ esclarscimentos e informações lolicitados" â

C0NCEDENTE aprwiará e decidirá quanto à aceitação das justificativâs 
.âpr:sentadas'

Aceitando-as, fará congtar n(}§ auto§ do processo a justiÍicotiva prestada e daú ciência do fato aos

;;t;; Je controle vinculados aos Poderes Executivo e Legislativo da União'

§ubcl{usuh Quart*. Findo o prazo fixado pârâ s adoção de providências e a opresenlação de

esclarecimentos, sem a regularizaçâo ou áceitaçao. das justificatiyas yfeflf-1 ": i::l.S*l:
;;;üffi ;"p-r; e*',n; ;;"e;;À;i. srr ic itará á,PlT:p,ii tY"lY 11".X"1i:^":' 3: j
,n,ffi ffi, ffi;;;**t;,,{ ;. rye p 

^cqIvIY31": tr: ff -?:"f:X*?"n 
varor

f;ff;":"ü;;" d.l;ro;çã" de §indicância pela cBC e romadn de contas Especial'

§ubcláusulr Quiuta. Â CONCEDENTE, comuniçará aos órgãos de Y,:r, ".::**::::ilffi§;.;;ul: i"girtutiuo da união qualquer ineguta*oart" 9: ::ul,:-.g-31:1:
ffi;ij}ãi,'ir*na" Í'undarta suspeita ui pràticu de 

-crime ou de ato de improbidade

$,mini strativa. cienlificará o M i nistêrio Públ iço;

§ubcláurula §extr. De modo a evitar a descontinuidade

pàttog"rin" de assumir ou transferir & re§pon§abilidade

entidade. quantlo:

das ações, a CONCEDENTE teT â,*e
pela gestâo dos recurso§ parÇr TlH,,q

x,caoosr*ra,ffi*r#.t

Â
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I * constatar que os açôes estão paralisadas ou a osorrência de

celebraçâo rlo convênio.

Íhto relevante. supÊrveniente à

ll - concluir, duranre as atividades de fiscalização, acompanhamento e avaliação do convêni

o CONVENENTE nâo comProvou: I w-
a) a boa e regular aplicação dos recursos na forma das normas e regulamentos aplicáveis;

b) o recebimento, instalação e inventário dos equipaÍnentos adquiridos:

c) a compatibilidade entre a execuçâo do objeto. o que t'oi sstâbÊlecido no Plano de Trabalho,

desembolsos e pâgamentos, confurme o§ cronograrnâ§ apresentados: /
d) a regularidade e atualizaçào das infnrma@s rogistradas no Cadasun 6ersl de

Prática Desporriva filiadas à CBCI e

e) o cumprimento das meês dCI Plano de Trabalho nos prezo§ e condiçÕes estabeleeidas.

§ubelúusulr §étimr. Aquele quer por ação ou omissâo, Êâu§âr embaraço. ü§n§tnmgimento ou

obstáculo à aÍuaçâo da'coNIEDENTE e dos órgãos de contrrle vinculados aos Poderes

S;eutiuo e t egi§tafivn du Unigo, no desempenho {e.suas funções institueionais relativas ao

acompanhamento e fiscalização dos tecütsos federais transferidss, ficará sujeito à

responsabi lização adm i ni strativa. civi I e penul'

CLÁU§ULA DÉCIMÂ PRIM§IRÂ. DA PRE§TÀÇÃO DE CONTA§

Â prestação de contas dos recursos {inanceiros transferidos pela CONCEDENTH e dos

rsndimentos obtidos em aplicaçõe§ no mercado financeiro consiste no procedimento de

u"o*punt 
"*ento 

sistemático quá conterá elêmento§ que penlltâm verificar, sob os a§pe§to§

técnicos e financeiros. a execuçâo integral do objeto do convônio e o alçance dos resultados

previstos. i

§ubcláusuh Primeirr, Â prestação de Contas devera §er apr€sentada no prazo máximo de 60

(sessenta) dias, contados dadata áo rérmino da vigência do Conv-ênio' na íormâ espbelecida pelo

üupirrfo X do Regulamento de Descentralizaçâo d* Recursos da CBC.

§ubcláusula §eguuda. A prestaçâo dc contas deverá ser apresentada por meio de-comunicação

formal encaminhad;i;i"' õONVENENTE à CONCEn*NTE acompanhadt-d:t seguinles

documentos, *** pr*juto O. ootro, q,r* vierem a ser dispostos pela Diretôria da CBC' caso assim

o recomende o interesse Público:

I - cópia do Plano de Trabalho;

ll - cópia do Terma de Convênio;

lll * relatÓúo tesnico da execuçâo do objeto do convênioi

IV - relatório de execução fisico-financeir&, circunstanciando o desempenho das atividadesdg

convênio pactuado: ;na1r5ot

-S6r

Kieatde §anPaioYidal
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V - relatório de execuçâo da receita e da despesa e relaçlo de pagamentos efetuados no

de cobeíura do relatório;

Vl - comprovação da aplicação financeira dos recursos;

Vll * cópia do exrato de conÍa bancária especíÍica do perÍodo conespondente,

conciliação do saldo bancário;

Vlll * relação dos bens patrimoniais dunâveis adquiridos' produzidos'

construídos soÍn o§ rÊcur§os transferidos;

lX * compmv*çâo do recolhimcnto dos reçursos nüo utilizsdos. na conta da CBC. quando lbr o

c.a§o;

X * relação dos beneficiados pela execução du objeto, ]1lormando o númsro da Carteira de

ldentidade, o número de inscrição no cadastro de Pessos Física- cPF e o endereço dos mesmos'

Çaso o beneficiário rinJnnno J*teja inscrito no Cadastrc de Pessoas Fisica, deverá ser inftnmado

o número do cpF oe um dos seuípâi§. tutor. curador ou responsável pela guarda çm virtude de

decisÍlo judicial. r

xl - notas e comprovantes fi§cais indiçando o número do convênio, atentando-se p8r& os seguintes

aspecto§: data do OoC,r**nto, compatibilidade entre o emissor e o§ pagâm§ntos efetuadcs' valor'

aposiçâo de dados do convenente;

xlt - declarâçâo de realizaç§o dos objetivo§ â que se propunha o instrurnento:

Xlll - termo de compmmisso assinado pelo CONVENINTE, no qual conste a afirmaçílo rÍe que

os dçcumentos relacionados ao convênio serâo guardados pelo prarc de l0 tdez) anos apôs n data

de aprovação da prestaçâo de contar'

§ubcrsusura Terceira. Nos casos da§ §ontrâtâçôes rea§uâdâ§ por rneio de Prcic'e.rs, de Áquisiçãa.

conforme determina " n"lrü*.nto Oe C"*pát e ContrataçÔes da CBC' o CONVENENTE

deverá enviar, ainda, *Opiui da publicação do pt**tto de aquisição em seu sltio eletrônico' bem

çomo os originais d* ;;; Ae ai;udicaçao e homologação, juntamente com a seguinle

documentação:

I * instrumento§ de conrato firmado' se houver;

ll - orçamento§ âpresentados pelos perÍi§ipante§ do pnrcesso seletivo;

Ill * edital «lo processo seletivo divulgado;

tV - ata da comisúo que julgou o pr§ce§§o de aquisiçâo;

it
|{r

te

V * comprovante de divulgação do proponente vencedor;

vl - compruvaçâo de regularidade.das empresas contratadas ,eÍante a seeretaqia da Rrceita

Federal - SRF, à Procuraãori, ô"r"t dâ Fa;;da Nacional * PCrN' do Ministério da Fazenda

bem c,omo Ceíidâo Negntiva de Débitos Trabalhistas -CNDT; ,it:f:



easo. também â regularidade quanto aô pegamento das parcelas mensais relativas aos débitos

renegociados;

vlil * romprovaçâo de regularitlade perante o Fundo de carantia do Tempo de serviço *
das empresas contratadas, i'ornecida pela Caixa EçonÔnrica Federal;

lX - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica * CNPJ das empresas contratadas, com Q

de atividade do bem ou serviço contratado;

x * demais documentos que compÍ§vÊm a boa e rrgular aplicaçâo dos recurcos" de lcordo

legislaçâo vigente.

§ubcl§usula Quartg. Quando a preslação de contas não for encaminhad6 r0 prazg

ffi;;;ÃJ"i", ã-cbNCEDENTE estabelecenô o prâzü máxinno de l0 (rlez) dias

*pr*r*náçao" ou deverlucão dgs retur§o§, incluídos.os t-y,Y:1*Xt^i1 :'.::::*:: "T;irffiãã;ffi;s msnsririaÍnenrs e acrescidos de juros legais desde a elata do recebirnentol

)I

nu fo*" áa legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Nacional' n

§ubclúusula Quinta, 0 CONVENENTE deverá §er notiÍicado previamente sobre e§

irregularidades apontadas na análise da prestação de goryas,.1ia. notificaçâo eletrônica por meio do

..ãã*ç"ã-iro;rco informado no cústro beral de Entidades de Prática Desportiva * EPDs

Íiliadas à cBC. c*o nao oia possível â notificação elerônicâ, a notilicação prévia xrá Í&ita por

meio de carta registrad" "À* 
declaraç&o de conteúdo, devendo a nCItifiôeçâo ser inserida no

Úadartro 6eral dJgnridades de Prática iXsportiva * §PDs filiadas à CBC'

§ubcláurula §exte. §e, ao término do último prâzCI e§tâklecido' o cÕl§vENENTE nâo

aprês€nrâr a prestaçá; i. .ono, e nem devolver s§ recuÍ§o§' a ÇONCEDENTE registrará a

inadimplência em seu sítio eletrônico nà, igsm€1, por omissâo do dever de prestar conta§'

instaurará Sindicância e" posteriormente, §§ o resuliado da sindicância assim o recomendar'

comunicará çr tbto a;;tg'ã"t Je contmie vinculados aos Poderes Executivo e Legislativo da

Uniío. instaurando fomaOi de Contas Especial além da adoçâo de outras medidas para reparaç&o

do darto ao eúrio.

§ubcláusuls §étims. A CONC§DENTE deverâ rcgistrar no seu sitio eletrônico na inrcrnet a

recebimento da prestaieo-d. 
"on,"., 

cuja. anrilise seiô f"itu n§ encerârnento do Convênio c,m

base na oo.u*untutl-*ú;i;úá. óurn CoNvENENTE, nâo se equiparando a auditsria

contâbil, e terá por Íim atestar ou nâo a conelu§ão da execução fisica do objeto" bem corno a

veriÍicaçso oos oocumentos rclacionados no capítulo x do Regulamento d§ De§centralização de

Recursos da CBC.

§ubeláusulgoitava.AC0NCEDENTEtenioprazo<leumano,prorrog.ive|r:*:t:.1§ll*lSubeláusuls (rtuva. lr L\I\\-sr"'Err r ü '''i,Io Xã;;;.'ürã unufl*ur conclrãiuamenre a
,núirn,* justificativa, contado tla data da sua apresentaçâo' t1^-^-,-^ o-*rrirrnc mln< áren<

[:ffi;"i:ruffi ::#'ilã;;*;:;rY::::1.1':"":,'::'::.X::§13:L§'T"T;;
[n'ff :Hlã';ã#;'iü3^1r;"*ã1ef 'yâ:i:":":f ;':::1.'-lJ'§fi11.*:#l:f#ffiiã?Jttd;;ü coNCEDENÍe, mediante declaração expre§§a de que ot 

. Y,T§fu*?
rransferidos tiveram boa e regular aplicaçâo'

,&*\
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§ubctáusulr Nona. Caso a prestaçân de contas não seja oprovada. exauridas lodas as

piuriAen.i.r cabiveis para reguiarizaçao da pendência ou 
lnarâfâo 

u: ly,:::,Ío§:?,.§§
l'.gÃá , Aio-oo seu sítü elelr6nieo §a internet e adotant as providências

-----^^^ i^ n^-.
in":áu*çao de sindiçânçi& observando o art. 39, §2'do Regulamento de

CBC e. Lm seguida. de Tomada de Contas Especial, com posterior ençami
/

aos tirgâos de õontrole pam os devi«los registros tie sua cornpetência.

CLÁU§ULA II§CIMIT §EGUNDA . DÂ RE§TITUIÇÃO D§ RECU

euando da conclusão, denúncia^ rescisâo ou extinçâo do convênio, os\al§lgd-*iÍanceiros

À***o*rrtes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçÔes financeiras realizadas

não devidamente utilizadas na execuçâo do obieto do- Convônio' ssrãs devolvidos à

C0NCEDENTE, mediante depôsito na Cortr Coirente n" üI002§tt1'?, ÀgÔncir n" 0196'

oúrôl; n" ooi, Benco Caira sconômica Federg'Cffigo nu l3d no prae§ imprormgável de

30 (rrinra) dias do un*|ú roU úu de imerliata instauraçâo de §indicância e deliberaç&o quanto à

possivel instauraçso de Tomada de Contas Especial'

subcldusula Única - Â restituição dos valores transferidos' atualizados monekriamente e

acressidos de juros f*guit dud* " 
dutu dç recebimenlo, 11â fonna da legislação aplicável aos

débitos com a Fazendí Nacional, deverá ser providenciada pelo CONV§NENTE nos seguintes

ca§o§:

I * quando não for executado o objeto pactuado:

ll - quando não ficrem apre§entada§. nos prazÔ§ exigidos, &§ pre§taçoes de çontasi ou

lll - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Plano de

Trabalho.

CLÁU§ULÀ DÉCTMA TERC§IRA. DA D§NÚNCIA

C) presenre convênio ü;ilenunciado u quatquer tempo: fican<lo o§ partícipe§ responsâveis

soÍnenre pelas 
"bri;ôú; 

- . *f.tirOo a§' ventagens do tempo e§t que participaram

vol uniariamente da evença.

CLÁU§ULA DÊCIMÀ QUARTÀ. DA N§§C§ÃCI

rndependentemênte i. pàri.-"otiricaçâo ou interpelação judicirr o, exrrajudiciar, r: pre§errre

Convênio poderá ,", ,rriindido em râáo do descumprimeniei de quaisquer das suas cláusulas' e'

em especial, nas seguintes hipóteses:

I . utilização dos rçcur§os em desacondo com o Plano de Trabalho Ou em desatendimento à

legislaçâo vigente;

Il - não apresêntaçâo de Íelatôrios de execuçào flsico'finaneeira e de

prâzss estabeleçidos; ,ên
rf$

Cnarte* E'tctre

**,*ru-gffi"f
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IV - raz-ôes de interesse público, de atta relevância e amplo conhecimento.

determ inadas pela CONCEDENTE;

V - constatação. a qualquer tempo, de fslsidade ou

documento âprêsesudol e

de informaçâo em

Vt - a veriÍicação da o,eonência de qualquer circunstância que enseje a instauração de T

Contas Especial.

§ubcláusula primeiru. A reseisãrr do C'onvênio, quando resulte dano ao erário, enseja

insmuração de Tomada de Contas Especial.

subclsusula segunrla. A apuração de inegularirtades sometidss pelo CONV§NENIP pderá

ensejar as medidas consignaàas uos capírulos XII e Xlll do Regulamento de Descentralização de

Recursos dâ CBC.

$

cLÁu§uLA DÉCIMA QUTNTA - DO§ B§NS R"EMANE§CENT§§

'Iodos os bens patrimoniais que vierem a ser adquiridos ou produzidos com rscur§o§

descentralizados pela CONCEDbNTE, no âmbito deste Convênio, serão paUimoniados pelo

CCINVEN§,NTE e permanecerÍlo sob c sua guarda e responsabilidade' vinculados ao objeto

pactuado nesse convênio.

subcláusule primeirr. Â critério do Presidente da CBC, os betts remâne§centes adquiridos ou

produzidos cem retursos rJeste Convênio poderão ser doados ao CONVENENTE quando' após o

ir*p**"rto Ao oqeio, forem necessáiios par' as§e§urar..a continuidade de Programa de

Éornaçao de atletas-ólimpieos e Paraolímpicos da CBC, mediente pm§Ê§§o formal etelebraçâ*

de Termo de Doaçâa rÀ .rrárcr onêro§o, oLsçrvadas as condiçôes dispostas ro re§pê§tivo Termo"

ú*.o*o o disposto no artigo 36 do Regulâmento de Descentralizaçâo da CBC"

§ubclsusulr §egrrnda. com vistas ao cumprimento desta cláusula. o C()NCEDENI'E deverá

rcgistrar os bens em sistema próprio de conúle de bens patrimoniais e realiear o inventário anual

dos mesmos.

Subcláusula Terceira.0 inventário de Bens Patrimoniais a ser realizado pelo CONVENENTÉ'

-mr 
"pi"r"Oo 

pela CÜNCEDENTE, integrará a pre§tação de contas do Convênio'

Itub Âthlet:co
Gere*te

r.,r,,, {.r si npâlsioal G$ínào
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clÁusut A DScIMA §ExrA - DÀ PUBLICIDAIIE

A eÍicácia do presenre Convênio ou dos aditamentss que impliquem em alteração de

ampliação da execuçâo do objeto descrito nesrc instrumento. fica condicionada àpubl

sítio eletrônico mantido pela CONCEDENT8.

§ubclóugula primeira. Â CONCED§,NTE registrani em §eu sitio eletrôniço da internet

eeleb,râção, alteração e aprovação de contas deste convênio'

subcláusula segunrla. o coNVsNENTE obrigB-se a disponibilizar. por meio rJa inteltr*l

consulta a este LÉnvênio, bem somo âos rxtratos aas con§âtâções retlirflda§ para e execuçâo do

objeto pactuado.

cLÁusuLA DÉcllrÀ §§TItvtA' DA§ coNDIçÔE'§ GERAI§

Acordam os partícipes, ainda, em Êstãbel§§er as seguinles condiçôes:

| - todas as comunicaçôes relativa§ & est§ Convênio serão consideradas como regularmente

efetuadas. quando r*uiiá* por intennédio de correio eletrÔnico ou core§pondência postal

registrada com aviso de recebimento;

Il - as mensagens ê documentos, resultantes da trAnsmissâo via,frt, nào poderão-§e constiluir em

peças de proc€sso, 
" "* 

**p.*tivos originais deverâo ser çncaminhados no prazo de cinco dias:

lLl - as reuniões entre o§ repre§enÍântes credenciados pelos parti§ipe§. bem como quaisquer

oconências que pos§âÍn ter implicaçÔes neste Convênio, serão aceitas somente se registradas em

âta ou relatórios circunstanciadosi e

lV - todas as exigências inerente§ ao cumprimento deste convênio deverâo ser supridas

formalmcnte. através da regular instruçâo pracessual' r

cLÁu§uLA pÉcttvtl' oITAvÀ - Do roBo

§erá competentê pafâ dirimir as controyérsiru deconentes deste convênio, que nâo po§sam §er

,*"iriJ* úla viá administrativq o foro da comarca de campinas/§P.

E, por assim estarem plenamente de- acordo' o§ panícipes obrigam-se ao total e irrenunciável

cumprimento dos termj, do po*"nte instrumenlo, o quai lido e achado c.nforrn§, foi lavrsdo em

2 (duas) vias tle igual teor ó for*u, que vão assinadas peltls participe§' pflra que produza seus

luiidicos e legais efeitos, em Juíao ou lbra dele'

É" @AP '
'9S'atõ§-ft;i;l5-

*rr*r--*ffi



E, por assim estarem plenamente de acordo, §s partísipes obrigam-se âo total e, irrenunciável

cumprimento dos termos do prcsente instrumento, o qual lido e achado conlbrme, foi

2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos participes, para que produt'W^à
jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. { ç

Campinas, #S de dezembro de

§ernando Manuel de Mnlos Cruz
Vice Presidentç de Formação de Atletas

Ricrrdo §rmprio I Gusmão
Vice-Presidente Athletico Paulistano

Testemunhas: t
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coNrEn§RAÇÃo BRASIL§rna IIE CLUBD§

PruMEIRO TERMO ÀI'ITIYO ÀO CONYâNIO NO 43/2OT§

ÀTSLETICO PÀUL§TANO

CLUB

PRIITTEIRO 'T§RMO ADTTIVO ÂO

coNv§NI{} N" 43t1O1í QLIE
ENTRE §I CELEBRÀM A

coN[§D§RÀÇÃo BRÀ§rp§rRA
I}E CLI,B§§ §, O CLUB
ATAL§TICO PAULI§TANO"

A CONF§IIE3ÀÇÃO BRÂ§ILEI3Â DE CLUBE§/CBC' iÍs§ritâ üo CNPJ sob n§

0o.1?2.849/0001Jt2, com §ede 113 Rga Aç*, ". 
566' Caurpinas, são Paulo' doravante

denominada coxcbnrFrm, n*st* utrfrr**"tuou rylr: Fresidente, o seúor Jeir

Atfrdo pcreira brasileiro, casado, e"rtrd;;;;RC *keO+&l e inscrito no CPF sob o

n". 006.061.039-53 e por sêu rnce rresiaenã J* io*"çao de Atletas, o §eúor Femândo

Manurl de Matos Cú, br"sileiro,,casatportaaorao l..n. zW'237'734-5 - S§P/R§ e

inscrito no cpF *il i.-zsz.oiL10ei4;;Entidade de prátics Desportiva cLuB

ÀfirL§TICO pAúisi*xo, ins"rito no cNpl sob ns ffi-g27.47?.l(ffl-16, com sede

n* Rua Honduras, ã00 - Jardim *-ãrrã, seo rauorsP doravante denominada

coI{Y§NENrE, representado p"l" t*-P*-idcnte Ricardo §ampaio vidâl Gusmão'

brasileiro, rasado, portador do RC n"-Aítlggl SSP/SP e inscrità ro CPF sob o nn

106.546.6gg-g2, resolvem colebrar o p**r"tr.*o Àditivtl ao convêni', regendo-se

oelo Editat o. cuuãr*eoto út**, d;';;;i"*; ni' oyzors, pelo§ principios gerais da

adminisuação púbtica peto Regul**ü&-pescentrâlizaçâ;de Recursos da cBC {IN

n. 01, de 05/08i/2013), ;m grejuizld.;ltúõ' sufsiai{1io de IN CBC n" 1-B/2016 -

desde que sm U*rãJio à" "fóo 
A oü.to út"uao,§t: Regulameuto de Compras e

Contratações dã CBC (IN no.02, de OSfõâiZOil), pelo Rcguhmãmo de füiação-da C§C

(IN n". 03-À, d. lrõS)ãôüi, ;-rry alterações, e" no quo .oo5*E pela normatiziçao que

rege a celebração o J" *oreá* pela uniãó, Êolt§§âste o processo n" I\ÍLr crP ü§ 0fr140

CIi3, mediante as eláu§ülâ§ e seguintes condições:

CLÁU§TJLA TruM§IRÂ - DO OBJ§TO

0 presente instnrmento objetiva proÍr§gar' tl{ Plll{2!l?: a vigência do COHV&NrCI

N" 431201§, cerebrado *t, " 
confuã@ cúo"s - cBC e o club

Àthletico Paulistano' \

É*

trd.r,!J!1 .{ il. -i li tlu''-. oltl'lrr



CLÁUSULA §EGUNDÀ - DÀ RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas â§ dcmais Cláusulas e condições pâctuâdâ§ no CONYÊY"-X

$n,rs _ clus mur.,nirco pAuiisrÀNo, que não tenbam sido atingidas petci

presente Instrumentc'

CIÁUSUT,,T T§RC§IRÀ - DA PUBLTCAÇÃO

Apublicaçâo resumidadcsteTwnoAditivo serápnovidenciadapela CONCEDENT§ no

seu sítio elerônico.

E,assim,parafirmezaevalidadedoquefoiaveotado,osPartícipesflrmarropr*ente
Instrumento em 02 (duâs) üas de íggâl t&r e fonna' na pÍe§€[ça das testemuohas que

também o snbsçrevem'

inas,23 de dezembrç de 2016'

\rÉ!.r.-\oô.1P5qcâ,rg
r§RNANDO MÀITUEL I'E MTffOS. CRUZ
- - ü""'et"*id§nte de Formação de Àtletas

GU§MÂORICARDO

NOME- ffiçetq ê/» JtÜ*'{

istano

Nomu1fl7ç1çr.
,#§'*



frC§{' CÜMITÊ BftASILf,Ie*
*u CLU§H5

t'omrr§ $§Âsrt,üttxt llti I'r.l'rrtrs

§nffIiNrN) Triltltí) -,1$trrv$ .t{} t'(lxvÊrro §'
,lTtI r"§TlI Il rÂ I : Lr§r..tir§I)

n*lr$t fi t':"r,n

§til;I"§txl r'triltIü ;ttl]I'lY{)
:t$ t'tlxvÊxltl §* t*ltí|t'I,
$lr:i §X'rn[ §I t-Hl];ilnir|}I I]
tr(tltrrü na,t§:1"§ta$ rl§
{'t.t'Bl':§ il- I} (:I,I:I|
,I'TII LXTI(O trÀ I :LI§T,T §O.

o lumrr* ra,t§rl,§lno n§ {;Ll;IlG§ ('lll', inscriro n{} cNpJ sob n,,

00"172,M910001-4?, com sed* na Rua Âçaí, n. §G{1, Campinas, Sâo PauLo, dr:ravarrte denominada
í§§{'tD§§Tt, neste àto representada por seu PresiclenÍ*, o §erthür Jnir Âllrrdo l}r.rrira,
brasileiru, casads, pcrtad*r du RÇ n. 4{i?S4S-l e inscri$ no CFF sob t} §". ü06.061.ü39-53 * pnr
seu \rice Fresid*nte ele fiormaç§o de Atl*tas, u §enhôr !'ernanda Manuel de Mat$s Cru, hrasilsiftt,
çassd*, portador d* Rü n. ?*0.237.734-§ - §§p1&.S e insrrito n* Cltír sob o n. 2§?*S7ll.lü0-34 e a

Iintidade de Prática Desprniva * §Pn, (:Ll;n .lfTHLn?I(ru p*I:LMfili§O, inscritr: nn

CNPJ sob no S0,927.47210$$1-16, com srde na Rua Honduras. 1400 * Jardim Amérir:a, §ãn

Paulol§ll doravante elenominado§! em eonjunto, cçrnn PilIlTl{:lPG§, resolv*m cel*brar r.r

presente Tenno Aditiv* ao Termo de F'om*ntn, r*gendo*tie pel* üdilal de Chamamentô lnterno de

Projems n" $Sl20l§, e *n observância âs disposiçÕes da [,si rf 9.615ll§§8- do l)e{rst* n"

7.SB4lã$13, da LeÍ n" 13.019/?CI14, do Decr*{o rt" §.7}§l70l$, alcim ilo §statuto §exial e

Regulament*s do ÇBC, {ünsoânte o pror:r$§Ç tt" lTl,Ir (:tf} CI,:f OOO.'IO Or0il, merliante â$

cláusulas e seg,uintes rondições:

t:r*irl§tllÂ rnHtCBrnÂ - I}(} l}nl§Tto

0 presente'Í'ermo Àditivo tem p$r objetn itherar a Cláusula Quilna do T§IllllO ff§ (:OXV*.
§IO §' ,lilll$l$, eelebrado enre o Comitê tlrasileirc de Clubrs * üBC e r: Club Âthlotiro
Faulistano, a fim de prurrosar ü llrââ,o de vigência por ül (um) môs, contad*s a partír dCI dia

?3/lll?ü17.

I :tál:st:1,* §§üi lrtl}.{l - §À nitTr rt{ ],tt:,to

F"iea6 rarificâdas todas ês demais Çláusxlas e contliçôes pactuadas ao 'fl:ntlí} lltr
1olsy*§rü §. {s/IOl§ - {tll!tr lttHLtTIlX} sÂl,Ll§"T,tl{l}, qur *so ten}xm sido

ntingidax peb presente luslrumeÊto'

í:kitrril:r-{ Tsn(:§tnÂ - D-t FtlISLI(:fr(:ítS

A publicaçãer rcsumida eleste Term* Âditivu será provitlencktl* pela (Il§(:§DtlXT§ nü §Értr

sitio eletrônico.

Ii, sssitu, para fimrezx s validatle d* qut fni avsntado, tt* Fafiíci;:*s firmam iI pre,§e$ts Instrun:t,ttttl

um 6? (elua*] vias rle igual te*r e fonnâ, na presençâ dâ§ te§temunhas que tambám o subscrevem.

j;
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fr ffi{l cüMsÊ sRAstLnRo
,' CLUB§S

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

f SpÉCtf : Segundo Termo Aditivo OBJETO: Prorrogação de Vigência do Termo de Convênio

n.43/2015, firmado entre o Comitê Brasileiro de Clubes e o Club Athletico Paulistano, cujo

objeto é a formação de atletas nas modalidades olímpicas (Remo, Judô e Tênis), por meio

da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos em conformldade com as

diretrizes contidas no Programa Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos. VALOR:

RS 1 450 018,83 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil, dezoito reais e oitenta e três

centavos), VtGÊNCIA: 01 (um) mês ASSINATURA: 23/11/2017. PROCESSO: NLP CIP 05

00040 003. FUNDAMENTO NORMATIVO: arr '13, §1a, do Regulamento de Descentralização

de Recursos do cBC (lN cBC Ns O1/2O13) que deverá reger o presente ajuste, assim como

os princípios gerais da Administração Públlca, a Lei ns 9.615/1998, o Decreto na7.9B4/2o13

e os Regulamentos de Filiação e de Compras e ContrataçÕes do CBC.


