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TERMO DE FINANCIAMENTO DE PROJETO

Termo de financiamento no OO3-OO2/14 que
celebram entre si o Comitê Brasileiro de
Clubes Paralímpicos e ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE DESPORTO PARA
DEFICIENTES FISICOS - ABDF para execução
dos itens do projeto no 0O3-OO2/14 no valor
de R$ 260.400,00.

ArL 1o - DA FINALIDADE

1.1. Este Terrno refere-se ao financianrento dos itens do projeto no OO0-O00-0O que
tCM CON-iO i:}TOPOI,ICNIC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESPORTO PARA DEFICIENTES
FISiCOS - z\BDF, inscrita no CNPJ: 39.I 74.O24/OO01-OO, com sede na R. Sa Barreto, 26
Fonseca - Í\iterÚi-ltJ, CEP. 24.1'2O 2.97, cuia objeto e treinamento e pârticipaÇão do
Mundiei rle Fi;teboi cle Amputados. no vair:r de Rg 260.400,00.

1.2. Este termo se inicia no dia 2O/A7/2022 eterminará no dia11 /1O/ZO2Z.

Art. 2o - DO FINANCIAMENTO

2-1 O CBCP custeará de fornra direta (não descentralizada) os itens constantes na
Planilha Orçanreirtária do projeto aprovaclo, que originou este Termo de Financiamento,
a saber.

Item Descrição do produtolserviço Item de Despesa Total
1 oI rairs orte/l-oc Transporte

tt
I'I m/Alimenta Diversos R$ 26.400 oo

.) Urriforiire Uniformes R$ 28.200,00
4 rlríJTaxa Taxas Diversas Rs 14.200,OO
5 Su iriefltü de fundos Sr;primento de Fundos R$ 9,600,00

TOTAL GÉRAL R$ ?60.4oo,oo

2.2 Os
na data
efetiva
proieto.

valores rlescritos enr cada Ítem cla tabela do item 2.1 deste artigo, são previstos
da elaLroração do proieto, pocierrclo haver alteraçÕes de valoreá quando de sua
execuçao. não poderrdo, no ei-ltanto. uitrapassar o valor total definido para o

Arr. 30 - DAS OBRTGAÇôES r DTREITOS

3 1 Do CBCI)
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3.1 1 Caberá ao CBCP as aquisições e pagamentos referente aos itens financiados doprojeto constante no artigo 20 deste Termo de Financiamento e na planilha orçamentáriadop roJeto de financiamento, obedecendo a regulamentação inte rna do CBCp;

3'1'2 o CBCP cleverá entregar os materiais descritos no projeto antes da rearização das

3' 1'3 o CBCP poderá solicitar comprovantes e documentos adicionais que julgarnecessários parô a prestação de contas do projeto.

responsabiridade da enüdade proponente deste Termo de

ArL 40 DOS DtriEIt-OS

Do CBCP

I É prerrogaiiva por parte do CBCp,
execução do objeto do projeto;

de exercer o controle e a fiscalização sobre a

il. Ier apiicaclo o |,rgoti
de marcas do CÍ3Cp.

Do Froponente

3.2 Caberá como
Financiamento:

l. Executar o objeto deste projeto confornre cronograma apresentado;

ll' Errtregar o 
'eíatório 

de atividades referente ao objeto cro projeto contencro informaçÕese document0s de suporte (tabela de jogos, súmulas e registros fotográficos) para áreade Proietos do cBCP, ern ate 30 dias aóós a execriuo da última atividade relacionadaao projeto;

lll' F-ntregar a relação final cje particrpantes (beneficiários), bem conro profissionais

ili"Tã: J,fi-l:-ntm 
exercido furrçào reniunerada pero cBCp puiá u execução do

lv' cooperar coÍrl todas as informaçoes cle ciivulgação das atividades do objeto doprojeto, incli-rind. as fases de execuçáo e prestaçào-ãe contas.

v' Fornecer atesto cle recebimento dos itens de aquisição, conforme modelo clo cBCprealizando a conferência imediata dos itens receniãàs e sua conformidade com o pedido.

Y: ir"#rTer 
o Terrno cle Responsabiiiclacle emitido peto cBCp assinado por toda a

l. Recelrer os
objeto do pr<t

po do CBCP, nas peÇas de clivulgação, de acordo com a a

,iàtu!ít 
de aquisição do projeto no prazo compatívet com a execução do
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Art. 50 - DAS PENALIDADES

Caso o proponente não preste contas, dentro do prazo estipulado, deverá ressarcir
integralmente o CBCP, do valor efetivamente executado pelo projeto, sendo cabível a
aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou, havendo sua extinção,
o índice que melhor refletir a correção do mercado, sem prejuízo de outras sanções
impostas pelo CBCP.

Art. 60 - DAS DISPOSIÇOfS rtNRlS

O CBCP não poderá aprovar outro proleto em nome do proponente, caso a prestaÇão
de contas nao ocorra dentro do prazo previsto, ou tenha sua prestação de contas
rejeitacla.

Niterói, 2O de julho de 2022.

t-\

João
mir Cruz de Almeida
esidente da ABDF
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