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TERMO DE FINANCIAMENTO DE PROJETO

Termo de financiamento no 0O3-O04-O3 que
celebram entre si o Comitê Brasileiro de
Clubes Paralímpicos e Associação Desportiva
para Deficientes ADD para execução dos
itens do projeto no 003-OO4-O3 no valor de
R$ 1 51.939,OO.

Art. 1o - DA FINALIDADE

1.1. Este Termo refere-se ao financiamento dos itens do projeto no 0O3-004-O3 que
tem como proponente Associação Desportiva para Deficientes ADD, inscrita no CNPJ:
01.2O7.939/OOO 1-94, com sede na Rua Pitombeiras,296 - Vila Parque Jabaquara - SP,
CEP.04321-160, cujo objeto é realização de atívidades paradesportivas na REATEACH

- Feira lnternacional de Tecnologias em Reabilitação, lnclusão e Acessibilidade no valor
de R$ 151.939,OO.

1 .2. Este termo se inicia no dia 27 /O7 /2022 e lerminará no dia O4lO9 /2A22.

Art. 2" - DO FINANCIAMENTC

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 valores quando de sua
efetiva execução, não podendo, no enta
projeto.

Arr. 3.-- DAS OBRTGAÇÔrS r D|REiTOS

nto, ultrapassar o r total definido para o

3. I Do CBCP
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Item
Descrição do
produto/serviço Item de Despesa Total

1 Recursos Humanos RH Rs 72.270,OO
2 INSS Patronal (RPA) lmpostos R$ 14.454,00
3 Materiais de comunicação Comurricação R$ 38.918,00
4 Itens de promoção Diversos R$ 7. 117 ,OO
5 Alimentação e hidratação Diversos R$ 9.480,OO
5 Uniformes Diversos R$ 9.700,00

TOTAI- GERAL Rs 151.939,0O
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3.1.1 Caberá ao CBCP as aquisiçÕes e pagamentos referente aos itens financiados do
projeto constante no artigo 2o deste Termo de Financiamento e na planilha orçamentária
do proieto 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 coÍxprovantes e documentos adicionais que julgar
necessários para a prestação de contas do projeto.

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

i. Executar o objeto deste projeto conforme cronograma apresentado;

li. Entregar o r-elatório de atividades referente ao objeto do projeto contendo informaçÕes
e documetrtos de suporte (tabela de jogos, súrnulas e registros fotográficos) para àrea
de Projetos do CBCP, em ató 30 dias após a execução Oá últirna atividade reiacionada
ao projeto;

lll. Entregar a relação final de participantes (beneficiários), bem como profissionais
er.,entuais que tenhanr exercido função na execuÇão do objeto do profeto;

lV' Cooperâr com todas as informaçÕes de divulgação das atividades do objeto do
proieto, incluindo as fases de execr.rção e prestação de contas.

V. Fornecer atesto de recebimento dos itens oe aquisição, conforme modelo do CBCp
realizando a conferência imecliata dos itens recebidcls e sua confornridacle com o pedido.

Art. 40 - DOS DIREITOS

Do CBCP

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

ll. l-er aplicado o logotipo do CBCP, nas peÇas cle divulgação, de acordo com a aplicação
de marcas do CBCP

Do Propclnente

i. Recerber os itens
obieto do projeto;

de aquisição do projeto Íro prazo cornpatível co execução do
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Il. Ter o pagamento dos profissionais eventuais realizado em até 30 dias do último dia
de ação do projeto.

ArL 5o - 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.

Arr. 60 - DAS DtSPOStÇÕrS rtNRtS

O CBCP não poderá aprovar outro projeto em nome do proponente, caso a prestação
de contas não ocorra dentro do prazo previsto, ou tenha sua prestação de conlas
rejeitada.

Niterói, 27 de julho de 2022.

Reg Silva
lva Presidente da ADD
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