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TERMO DE EXECUgAO NQ 49/2021

PROCESSO 09.17217.41/2021:
TERMO DE EXECUgAO NQ 49/2021, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 COMITE 
BRASILEIRO DE CLUBES - CBC E 0 
MINAS TENIS CLUBE.

0 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, inscrito no CNPJ sob nQ 00.172.849/0001-42, com 
sede no Setor Bancario Norte, Quadra 02, Bloco F, Sala 1503, Ed. Via Capital - Brasilia/DF - CEP: 
70.040-020, doravante denominado CBC, neste ato representado por seu presidente, o Senhor 
Paulo Germano Maciel, brasileiro, casado, portador do RG nQ 02.756.216-4 SSP/RJ, e inscrito no 
CPF sob o n9 244.745.767-72, e por seu Vice-Presidente, o Senhor Fernando Manuel de Matos 
Cruz, brasileiro, casado, portador do RG nQ 200.237.734-5 SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nQ 
252.673.100-34, e o MINAS TENIS CLUBE, inscrito no CNPJ sob n° 17.217.951/0001-10, com sede 
na Rua da Bahia, nQ 2244 - Lourdes, CEP 30.160-012 - Belo Horizonte/MG, doravante 
denominado CLUBE, representado pelo seu Presidente, o Senhor Ricardo Vieira Santiago, 
brasileiro, casado, portador do RG nQ M 2086603 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nQ 
537.098.376-34, em conjunto doravante denominados PARTICIPES, conforme preve o artigo 12 
do Regulamento de Descentralizagao para Aquisigoes de Equipamentos e Materiais Esportivos - 
REM do CBC, que devera reger o presente ajuste, e em observancia aos demais normativos do 
CBC, resolvem celebrar o presente TERMO DE EXECUgAO, mediante as clausulas e conduces 
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente TERMO DE EXECUgAO tern por objeto a descentralizagao de recursos visando o 
apoio financeiro para a aquisiqao de materiais e/ou equipamentos necessaries ao 
desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formagao permanente no 
Minas Tenis Clube, conforme disposigoes do Ato Convocatorio n9 09 - Eixo de Materiais e 
Equipamentos Esportivos - MEE, em consonancia com o Programa de Formagao de Atletas do 
CBC.

Paragrafo unico. 0 projeto e eventuais informagoes complementares sao partes integrantes do 
presente TERMO DE EXECUgAO, independentemente de transcrigao, cujos termos os 
PARTICIPES acatam integralmente.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAgOES DO CBC

Constituem obrigagoes do CBC:

I - Realizar os atos e procedimentos relatives a formalizagao, ao monitoramento e a prestagao 
de contas do presente TERMO DE EXECUgAO, tendo como norte os principios da racionalidade 
adrfimktrativa e da economicidade processual, correlates ao principio constitucional da 
4ficiencia. X
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II - Transferir ao CLUBE os recursos financeiros previstos para a execugao deste TERMO DE 
EXECU^AO, de acordo com a disponibilidade financeira do CBC e com o estrito cumprimento das 
disposigoes constantes do Ato Convocatorio 09 - Eixo de Materials e Equipamentos Esportivos 
- MEE, e suas posteriores alteragoes;

III - Emitir Ordem de Inicio, quando aprovado o projeto pelo Colegiado de Direqao e preenchidos 
os requisites necessarios ao inicio da execugao do objeto pactuado;

IV - Monitorar, fiscalizar e avaliar a execugao do objeto, inclusive por meio de visitas in loco, se 
for o caso, notificando o CLUBE a respeito de quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos 
recursos publicos, ou outras pendencias de ordem tecnica e/ou normativa;

V - Suspender a execugao deste instrumento e/ou a execugao de recursos, quando for o caso, 
fixando o prazo pertinente para o devido saneamento ou para a apresentagao de informagoes e 
esclarecimentos necessarios;

VI - Analisar e, se for o caso, aprovar, nos limites do REM, do Ato Convocatorio e seus anexos, as 
propostas de alteragao do TERMO DE EXECU^AO e do seu respective projeto;

VII - Analisar a prestagao de contas final, relativa a este TERMO DE EXECU^AO, de acordo com 
oREM;

VIII - Guardar a prerrogativa de determinar medidas preventivas e/ou saneadoras, alem 
daquelas ja previstas nos regulamentos do CBC, quando houver fundado receio de dano ou 
prejuizo iminente a execugao do presente TERMO DE EXECU^AO; e

IX - Guardar a prerrogativa de exercer o controle e a fiscalizagao sobre a execugao do objeto, 
bem como assumir ou transferir a responsabilidade pela gestao dos recursos para outra 
entidade, no caso de paralisagao ou de fato relevante superveniente, de modo a evitar a 
descontinuidade das agoes.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAgOES DO CLUBE:

Constituem obrigagoes do CLUBE:

I - Observer integralmente as disposigoes contidas neste TERMO DE EXECUQAO, no respective 
Ato Convocatorio, no REM e, quando aplicaveis, nos demais regulamentos do CBC, ficando o 
presente instrumento vinculado e subordinado a eventuais criterios e orientagoes emanadas 
pelo Colegiado de Diregao e/ou pela Diretoria do CBC;

II - Executar fielmente o presente TERMO DE EXECUGAO, aplicando os recursos discriminados 
exdusivamente no objeto e executando as agoes necessarias a sua consecugao, observando 
qualidade, quantidade, prazos e custo do projeto, suas complementagoes e eventuais alteragoes, 
alem de adotar todas as medidas necessarias a correta execugao deste TERMO DE EXECUgAO;
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III - Assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica do projeto e da execuqao do objeto 
pactuado, em conformidade com os normativos internes do CBC, especialmente com as 
disposiqoes constantes do REM;

IV - Manter o CBC atualizado acerca das informagoes referentes a execugao do projeto, bem 
como fornecer toda e qualquer informagao nos prazos e formas definidos pelo CBC, 
especialmente quanto aos itens constantes do artigo 21 do REM, inclusive sobre situagoes que 
eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execugao do TERMO DE 
EXECU^AO, sem prejuizo da obrigatoriedade de corrigir, de forma imediata, vicios que possam 
comprometer a fruigao integral do projeto pelos beneficiarios;

V - Apresentar todo e qualquer documento comprobatorio de despesa efetuada no ambito deste 
TERMO DE EXECUQAO, a qualquer tempo e a criterio do CBC, sujeitando-se, no caso da nao 
apresentagao no prazo estipulado, ao mesmo tratamento dispensado as despesas comprovadas 
com documentos inidoneos ou impugnados;

VI - Devolver a integralidade dos recursos repassados, atualizados monetariamente e acrescido 
de juros legais desde a data do recebimento, quando nao for executado o objeto pactuado no 
TERMO DE EXECUGAO ou tenha sido executado com desvio de finalidade, ou, ainda, quando nao 
apresentada a regular prestagao de contas;

VII - Facilitar o acompanhamento, a supervisao e a fiscalizagao pelo CBC, permitindo-lhe efetuar 
monitoramento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagoes e os documentos 
relacionados a execugao do objeto deste TERMO DE EXECUGAO e dos contratos celebrados em 
seu ambito;

VIII - Permitir o livre acesso dos colaboradores e dirigentes do CBC e dos orgaos de controle, a 
qualquer tempo e lugar, aos processes, documentos e informagoes referentes a este TERMO DE 
EXECUGAO, bem como aos locais de execugao do respective objeto, inclusive quanto aos 
documentos e registros contabeis das empresas contratadas que digam respeito a 
correspondente contratagao;

IX - Inserir, nos contratos celebrados para cumprimento do TERMO DE EXECUGAO, clausulas 
que permitam o livre acesso dos colaboradores do CBC, bem como dos orgaos de controle, aos 
documentos e registros contabeis das empresas contratadas que digam respeito a contratagao;

X - Guardar/manter arquivados e organizados, em processo(s) espedfico(s) e em ordem 
cronologica, todos os atos, procedimentos e comprovantes de despesas realizadas relatives a 
execugao do presente TERMO DE EXECUGAO, para encaminha-los posteriormente ao CBC, 
observando-se os procedimentos e prazos descritos nos regulamentos do CBC;

XI - Manter em arquivo pelo penodo de 10 (dez) anos, apos a apresentagao da prestagao de 
contas, todos os documentos relatives aos procedimentos de compras e contratagoes com os 
fornecedores dos materials e/ou equipamentos esportivos fomentados pelo projeto;

inter atualizada, durante toda a vigencia do instrumento, sua capacidade tecnica eXII -
ope/acic/nal, dpeumentagao jundica, fiscal e institucional, inclusive a escrituragao contabil
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especifica dos atos e fatos relativos a execugao do objeto, exibindo-a sempre que solicitado pelo 
CBC ou pelos orgaos de controle interno e externo;

XIII - Manter, durante toda a vigencia do presente TERMO DE EXECU^AO, a disponibilidade de 
seus parques esportivos para o recebimento dos Campeonatos Brasileiros Interclubes®-,

XIV - Realizar, obrigatoriamente e independentemente do valor, a modalidade Pregao Eletronico 
quando da aquisigao dos materials e/ou equipamentos esportivos objeto deste TERMO DE 
EXECU^AO, salvo nos casos excepcionais de Inexigibilidade, conforme disposto pelo REM;

XV - Informar imediatamente ao CBC toda e qualquer alteragao na titularidade de seus 
dirigentes;

XVI - Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagao do CBC em toda e qualquer agao, 
promocional ou nao, relacionada com a execugao do objeto, inclusive apor a marca do CBC, 
obedecendo o modelo padrao e as condigoes estabelecidas em seu Manual de Uso e Aplicagao 
de Identidade Visual, em todo material promocional e informes, divulgados na imprensa e/ou em 
seu enderego eletronico na internet, nas placas, paineis, outdoors e em quaisquer outros meios 
de divulgagao e identificaqao dos projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste 
TERMO DE EXECUgAO;

XVII - Aplicar o Selo de Formagao de Atletas ou a logomarca do CBC, em atendimento ao previsto 
no Manual de Uso e Aplicagao de Identidade Visual, com as devidas especificagoes de tamanho, 
formate, posigao, e locals de aplicagao, nos materials e/ou equipamentos esportivos, em todas 
as pegas de divulgagao do projeto, de forma a prestar contas a sociedade sobre a origem dos 
recursos aplicados;

XVIII - Divulgar no seu enderego eletronico na internet e em locals visiveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerga suas agoes, os termos da presente parceria, devendo 
especificar, no mmirno, a descrigao do objeto, o valor total e os beneficios obtidos, atribuindo 
clara e ampla divulgagao de que as agoes do projeto sao financiadas com recursos publicos 
repassados pelo CBC;

XIX - Cumprir, a todo momento, os dispositivos constantes na Lei nQ 13.709/2018 - LORD, nunca 
colocando, por seus atos ou por sua omissao, o CBC em situagao de violagao das leis de protegao 
de dados.

XX - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 
relacionados a execugao do objeto previsto no presente TERMO DE EXECUgAO, pelos onus 
incidentes sobre o objeto da parceria, ou pelos danos decorrentes de restrigao a sua execugao, 
inclusive despesas de custeio, de investimento e de pessoal, sem que com isto incida qualquer 
responsabilidade solidaria ou subsidiaria do CBC em razao de inadimplemento do CLUBE.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

A vigencia do presente TERMO DE EXECUgAO se inicia na data de assinatura do instrumento e 
se encerra no dia 30/06/2024.
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CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E REPASSE DOS RECURSOS

0 aporte financeiro para a execugao do objeto deste TERMO DE EXECU^AO, fixado em R$ 
3.104.000,00 (tres milhoes, cento e quatro mil reals), constitui recursos do CBC, cuja origem 
e proveniente da arrecadagao das loterias no contexto do item 2 da almea "e" do inciso I e o item 
2 da almea “e” do inciso II do art. 16 da Lei Federal nQ 13.756/2018.

Paragrafo Primeiro. 0 repasse integral do valor devera ser realizado em parcela unica apos a 
assinatura e publicagao do presente instrumento, sendo que a execugao e utilizagao dos recursos 
ficarao condicionados, sem excegoes, a emissao da Ordem de Inicio pelo CBC, observados os 
criterios definidos no projeto aprovado.

Paragrafo Segundo. E obrigagao do CLUBE aplicar os recursos, de que trata o caput, em conta 
poupanga vinculada a conta corrente especifica do projeto, inclusive enquanto nao empregados 
na sua finalidade.

Paragrafo Terceiro. Os recursos serao repassados em parcela unica, conforme cronograma 
constante do projeto, a Conta Corrente n^ 1605-9, Operagao n^ 003, da Agencia nQ 4257, da Caixa 
Economica Federal (Codigo nQ 104), de titularidade do CLUBE e vinculada ao presente TERMO 
DE EXECUgAO.

Paragrafo Quarto. A conta corrente especifica do projeto devera ser isenta de tarifa bancaria e 
impostos, sendo de inteira responsabilidade do CLUBE arcar com eventuais custos, inclusive 
tributes, decorrentes de diversa dassificagao da conta bancaria frente a Instituigao Financeira, 
ou, ainda, na sua impossibilidade.

Paragrafo Quinto. A totalidade dos recursos, inclusive dos rendimentos apurados com as 
aplicagoes financeiras, devera ser movimentada na conta bancaria especifica vinculada a 
PARCERIA, autorizando-se o pagamento, exclusivamente, das despesas dos materials e/ou 
equipamentos esportivos especificados no projeto e, durante a vigencia do TERMO DE 
EXECUgAO.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAgQES

As alteragoes poderao ser propostas pelo CLUBE ou pelo CBC, especialmente quando 
necessarias ao aperfeigoamento da execugao do objeto, desde que acompanhadas de 
justificativas e documentagoes comprobatorias especificas, e que nao modifiquem o objeto do 
instrumento pactuado, sempre observados os termos do REM.

CLAUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO E PRESTAgAO DE CONTAS

As agoes de monitoramento serao realizadas concomitante a execugao do projeto, com carater 
preventive e saneador, objetivando assegurar a execugao eficiente do objeto pactuado, sendo, 
ao final, analisada a prestagao de contas da PARCERIA, em ambos os casos conforme 
procedimentos estabelecidos pelo REM, em observancia as diretrizes do Programa de Formagao 
de Atletas do CBC.
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Paragrafo Primeiro. A area tecnica responsavel emitira orientagoes basicas para as aqoes de 
monitoramento do TERMO DE EXECU^AO, podendo estabelecer medidas e procedimentos de 
controle especifico, considerando, inclusive, fatores inerentes a propria dinamica esportiva e 
alheios ao dominio do CLUBE e do CBC.

Paragrafo Segundo. 0 CLUBE que receber recursos na forma estabelecida neste TERMO DE 
EXECU^AO devera prestar contas da sua boa e regular aplicagao, em ate 30 (trinta) dias, 
contados da condusao do objeto, do termino da vigencia ou da extingao deste TERMO DE 
EXECU^AO, constituida dos documentos estabelecidos no REM, sem prejuizo de outros que 
vierem a ser dispostos pela Diretoria do CBC.

Paragrafo Terceiro. 0 prazo estabelecido no paragrafo segundo podera ser prorrogado quando 
solicitado e justificado pelo CLUBE, e autorizado pelo CBC, ate o limite de 60 (sessenta) dias.

Paragrafo Quarto. Na prestagao de contas, o CLUBE devera qualificar, na Plataforma Digital do 
CBC, os materials e/ou equipamentos adquiridos necessarios ao desenvolvimento esportivo, 
disponibilizados aos atletas em formagao permanente no CLUBE, com os dados e documentos 
descritos no REM e solicitados pela area tecnica responsavel.

Paragrafo Quinto. 0 CBC analisara a prestagao de contas no prazo de ate 120 (cento e vinte) 
dias, contados da data de recebimento da totalidade dos documentos ou do cumprimento da 
ultima diligencia necessaria, prorrogavel justificadamente por igual periodo, podendo ser 
ultrapassado mediante deliberate espedfica da Diretoria do CBC.

Paragrafo Sexto. Em sua analise sobre as contas apresentadas, o CBC devera considerar, os 
seguintes elementos:

I - A funcionalidade das agoes ao eixo de Materials e Equipamentos Esportivos do Programa de 
Formagao de Atletas do CBC, sua integragao e objeto realizado;

II - Dados e informagoes necessarios para a mensuragao das metas estabelecidas no Programa 
de Formagao de Atletas do CBC;

III - Valor repassado pelo CBC e efetivamente executado no ambito do projeto;

IV - Adequagao dos procedimentos de aquisigao, quanto a:

a) Atualidade dos certames;

b) Adequabilidade dos pregos do fornecedor contratado; e

c) Consonancia do detalhamento do objeto constante do projeto com o efetivamente adquirido.

Paragrafo Setimo. A analise da prestagao de contas do instrumento devera considerar a 
verdade material, sendo que o CLUBE devera apresentar justificativa na hipotese de nao 
cumprimento ou cumprimento parcial do objeto pactuado.

Paragrafo Oitavo. Serao glosados valores relacionados a execugao em desconformidade com o 
projeto, bem como com as obrigagoes e resultados pactuados, sem justificativa suficiente e
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verossimil, bem como em caso de apresentagao de declaragao falsa, alem da possibilidade da 
aplica^ao de sangoes administrativas, civis e penais aplicaveis.

Paragrafo Mono. Os recursos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas nas aplicagoes financeiras realizadas, nao utilizados no objeto pactuado, serao 
devolvidos ao CBC ao termino do instrumento, ou por ocasiao de denuncia, rescisao ou extingao 
do ajuste, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, podendo, ainda, a criterio do CBC, serem 
solicitados durante sua vigencia.

Paragrafo Decimo. Transcorrido o prazo e nao havendo o saneamento das irregularidades ou 
da omissao, o CBC adotara providencias pertinentes para a apuragao dos fatos, identificagao dos 
responsaveis, quantificagao do dano, registro da inadimplencia em seu site, assim como adotara 
as providencias necessarias para o encaminhamento dos autos para instauragao de processo de 
Tomada de Contas Especial pelo orgao responsavel e para a avaliagao quanto a participagao do 
CLUBE no Programa de Formagao de Atletas do CBC.

CLAUSULA OITAVA - RESTITUigAO DOS RECURSOS

Quando da resolugao do TERMO DE EXECUgAO, antecipada ou nao, os recursos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicagoes financeiras 
realizadas e nao utilizadas na execugao do objeto do TERMO DE EXECUgAO, deverao ser 
restituidos pelo CLUBE no prazo e forma estabelecidos pelos regulamentos do CBC.

Paragrafo Primeiro. Os recursos deverao ser restituidos ao CBC, atualizados monetariamente 
quando ocorrer execugao parcial do objeto ou despesas nao validadas.

Paragrafo Segundo. Os recursos deverao ser restituidos ao CBC, atualizados monetariamente e 
acrescidos de juros legais desde a data do recebimento, quando: (i) nao for executado o objeto 
pactuado: (ii) nao for apresentada a prestagao de contas: (iii) forem utilizados em finalidade 
diversa da estabelecida neste TERMO DE EXECUgAO.

CLAUSULA NONA - RESILigAO E RESCISAO

Os PARTICIPES poderao resilir ou rescindir o presente TERMO DE EXECUgAO, a qualquer 
tempo, mantendo-se as responsabilidades e obrigagoes decorrentes do periodo em que vigorar 
o instrumento, especialmente a necessidade de prestagao de contas e eventual restituigao dos 
recursos repassados, sempre observando as disposigoes e penalidades previstas pelo REM.

CLAUSULA DECIMA - PUBLICIDADE

0 extrato do presente TERMO DE EXECUgAO sera publicado no enderego eletronico do CBC na 
internet, no prazo de ate 20 (vinte) dias da assinatura do instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

Sera competente para dirimir as controversias decorrentes deste TERMO DE EXECUgAO, que 
nao possam ser resolvidas administrativamente, o foro da sede do CBC em Brasilia/DF.
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E, por assim estarem plenamente de acordo, os PARTiCIPES obrigam-se ao total e irrenunciavel 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas para que produza seus efeitos 
jundicos.

Brasilia/DF, 0^ de IftON/GwrOATO de 2021.

Fernando Manuel de Matos Cruz
Vice-Presidente do CBC

Paulo Gerjnano Maciel 
Pr^fdente do CBC
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