
it r , l":; l',,t t ÀÀr;l i r'(,,r, §:ljííil

+l- lX ll l,.r ?;, ii, ilíÍ "l' il,''t t't\"tt;)í.*;:.3!l:t

TERMO DE FINANCIAMENTO DE PROJETO

Termo de financiamento no OO3-OO3/O4 que
celebram entre si o Comitê Brasileiro de
Clubes Paralímpicos e Associação Mais
AcessÍvêl AMA para execução dos itens do
projeto no OO3-003/O4 no valor de R$
78.613,90.

Art. 1o - DA FINALIDADE

1.1. EsteTermo refere-se ao financiamento do projeto no 003-003/O4 da Associação
Mais Acessível AMA, inscrita no CNPJ no 00.971.062/0001-4O, com sede Av. do
Contorno, 2655 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, cujo objeto é o financiamento da
ll Etapa do Campeonato Mineiro de Basquete com Cadeira de Rodas - Maurício pessanha

- 2022 no valor de R$ R$ 24.013,90.

1 .2. Este termo se inicia no dia 22/07 /2022 e terminará no dia O4l09 IZOZZ.

Art. 2o - DO FINANCIAMENTO

2.1 O CBCP custeará de forma direta (não descentralizada) os itens constantes na
Planilha Orçamentária do projeto aprovado, que originou este Termo de Financiamento,
a saber:

2.2 Os valores descritos em cada item da tabela do item 2.1 deste artigo, são previstos
na data da elaboração do projeto, podendo haver alteraçÕes de valoreó quando de sua
efetiva execução, não podendo, no entanto, ultrapassar o valor total definido para o
projeto,
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5AO PAULO
AV.pAULISTA - N'726,"17. plSO

§ÀLA 1§02C, ü1310-S'1ü
í11) 3468-0250

RIO DE JANTlRO
ESTRADA vÊLF{A nr unRrcÁ
483ü - RIÜ DO ÜURO - NITERÜI
24330-000
{21) 3262-0050 - §EDF

annsíLra
EL B - SCRN 71,11715, LOJÂ 28 -
Âsa Norle, Brasilia - DF, 70761-620
Parte 13 {61} 3773-7012

rLçt I I Total
1 Recursos Humanos RH R$ 19.680,00
2 Hospedagem e alimentaÇão Serviço R$ 54.300,00
3 Uniformes Diversos R$ 2.433,90
4 Material qe divulgação Diversos R$ 2.200,00

Desrrição do produto/serviço Item de Despesa

TOTAL GERAL R$ 78.613,90
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Arr. 3o - DAS OBR|GAÇÕES E D|RE|TOS

3.1 Do CBCP

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 orÇamentária
do projeto de financiamento, obedecendo a regulamentação interna do CBCÉ;

3.1.2 O CBCP deverá entregar os materiais descritos no projeto antes da realização das
atividades propostas no objeto do projeto;

3.1.3 O CBCP poderá solicitar comprovantes e documentos adicionais que julgar
necessários para a prestação de contas do projeto.

3.2 Caberá como responsabilidade da entidade proponente deste Termo de
Financiamento:

I. Executar o objeto deste projeto conforme cronograma apresentado;

ll. Entregar o relatório de atividades referente ao objeto do projeto contendo informações
e documentos de suporte (tabela de jog-os, súmulas e registros fotográficos) para ãrea
de Projetos do GBCP, em até 3o dias a[ós a execução da última atividade relacionada
ao projeto;

lll. Entregar a relação final de participantes (beneficiários), bem como profissionais
eventuais que tenham exercido função na execuÇão do objeto do projeto;

lV. Cooperar com todas as informações de divulgação das atividades do objeto doprojeto, incluindo as fases de execução e prestaçao oô contas.

V. Fornecer atesto de recebimento dos itens de aquisição, conforme modelo do CBCp,
realizando a conferência imediata dos itens recebidos e sua conformidade com o pedido.

Art. 4o - DOS D|RE|TOS

Do CBCP

l. É prerrogativa por parte do CBCP, de exercer o controle e a fiscalização sobre a
execução do objeto do projeto;

Il. Ter aplicado o logotipo do CBCP, nas peÇas de divulgação, de acordo com a aplicação
de marcas do CBCP.

Do Proponente
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l. Receber os itens de aquisição do projeto no prazo compatível com a execução do
objeto do projeto;

ll. Ter o pagamento dos profissionais eventuais realizado em até 3O dias do último dia
de ação do projeto.

ATt. 5., - DAS PENALIDADES

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

ArL 6o - DAS DISPOS|ÇÔES FtNAtS

O CBCP
de conta
rejeitada.

não poderá aprovar outro projeto em nome do proponente, caso a prestação
rs"não ocoira dentro do prazo previsto, ou tenha sua prestaçao àe contas

Niterói, 21 dejulho de 2A22.

\*À

reira Freitas
Presi ente da AMA
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Preside
Batista


