
COMITÊ BRASILEIRO
OE CLUBES

ACoRDO DE C0OPERAÇÃo No 0212019

ACORDO DE COoPERAÇAo N0 O2l201e, QUE

ENTRE SI CELEBRAM O COMITÊ BRASILEIRO DE

CLUBES CBC E A ASSOCIAÇÀO BRASILEIRA A

HEBRAICA DE SAO PAULO.

0 coMlTÊ BRASILEIRo DE CLUBES, inscrito no CNP.I sob na 00 172.849/0002-23, com sede no,

Setor Eancário Note, Quadra 2, Bloco F, Lcte 12, Sala 1503, Ed. Via Capital, CEP 70040-020,

Brasília/DF, doravante denominado CBC. neste ato representado por seu Presidente. o Senhor Jair

Alfredo Pereira, brasileiro, casado, portador do RG na 462a46'1SSPIPR e lnscrito no CPF sob n0

006.061.039-53. e por seu Vice-Presidente de Formaçáo de Atletas, o Senhor Fernando Manuel de

Matos Cruz, brasileiro, casado, portador do RG nc 200.237734-5 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nq

252.6?3.100-34, no uso das atribuiçoes que lhes confere o Estatuto Social. de um lado, e, de outro

lado, a ASSOCIAÇÁO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÀ0 PAULO, inscrita no cNP.l sob o nç

61.139.911/0001-99. com sede na Rua Hungria..1000 - -lardlm Paulistano CEP 01.455-000 São

Paulo/SP, doravante denominadê EPD Sediante, neste ato representada pelo seu Presidenle, o

Senhor Daniel Leon Bialsky, Brasileiro. Casaoo, portador dc RG ns 12894463 e inscrito no CPF sob

na 15154664850 resolvem celebrar o presente ACORDo DE C00PERAçÃ0, com base no

Regulamento dos Campeonatos Brasileiros lnterclubese e cernais normativos do CBC, mediante

as seg-intes c á,Jsulâs e condrçÔes:

O presente instrumento tem por objeto a realizaçâo dos Campeonatos Brasiletos lnterclubes@ em

mútua cooperação entre a EPD Sediante e o CBC. por meio da disponibilizaçào do parque

esportivo pela EPD Sediante para receber os Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ de esportes

oiímpicos e/ou paralímpicos e da execução direta dâs despesas elegíveis pelo CBC.

Parágrafo Único - Para fins de aplicação do presente Acordo de Cooperaçã o. entende-se

por EPD Sediante as Entidades de Prática Desportiva que firmaram Acordos de Coopera

com o CBC no ânbito do Edital de Charnamentos de Projetos nç a7/2AI

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Vincula-se a esse instrumento, independentemente de transcriçâ0. o(s) Plano(s) de Trabalh

Simplificado(s) produzidos pelo CBC e de conhectmento da EPD Sediante. bem como os demais

documentos a serem oorventura emitrdos pelo CBC que conterào informaçôes referentes ao(s)

campeonato(s), assirn como o(s) Regulamento(s) especÍfico(s) do(s) evento(s).

Parágrafo Único - O Termo de Fomento para aqurslçào oe Equipamentos e lvlaterrais

Esportivos no âmbito do Edital de Chamamento de Projetos nç a7/Zafi flcará vinculado ao

presente ACoRD0 DE C00PERAÇÀO

r
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crÁusurR trRcEtRA - DAS oBRTGAçoES GERAIS

Parágrafo Primeiro oo coutrÊ BRASILÊlRo DE cLUBES CBC:

l. Executar, em observância ao Regulamento dos Campeonatos Brasileiras lnterclubes@

e nos termos referenciados pelos documentos aludidos na Cláusula Segunda deste

âjuste, as seguintes despesas

a. Transporte Aéreo:

(i) para deslocamento interestadual de atetas e comissão técnica das EPD5

integradas ao CBC, da sede da EPD PARTICIPANTE à cidade do campeonato, e o

respectivo retorno. rncluindo-se franquia para despacho de bagagem de até

23kg

(ii) parã deslocamento lnterestadual da equlpe de arbitragern e de

coordenação técnica do Campeonato. das crdades de origem à cidade do

campeonato, e o respectivo retorno. inciuindo se franquia para despacho de

bagagem de atá 23kg;

b. Hosoedaeem: parâ estadia de atletas e comissão têcnica das EPDs integradas ao

CBC, bem como da equipe de arbitragem e de coordenação técnica do campeonato, na

cidade onde ocorrerá o evento. durante o período de sua participaçào.

ll. Exercer o controle e a fiscôlização sobre a execução do objeto deste AC0RD0 DE

COOPERAÇÃO, notificando a EPD Sediante da competrção a respeito de quaisquer

irregularidades no cumprimento da execução do objeto. ou outras pendências de

ordem técnica ou legal:

lll. Suspender a execução da parceria, no caso de descumprimento do presente Acordo

de Cooperação e/ou nos demais casos previstos no Regu amento dos Campeonatos

Brasileiros lnterclubesa, fixando o prãzo pertinente para o devido saneamento ou a

apresentação de informaçôes e esclarecimentos;

lV. Realizar visrta ln loco e anal sar os documentos que se fizerem necessários para fns

de verificaçào do cumpr mento do objeto do presente inslrumento.

V. Assumrr ou transferir a responsa bilidade pe â organização do Campeonato, no caso de

paralisação ou de fato relevante sup

das açoes, se for o caso.

erveniente. ce modo a evitêr a descontlnu dad

Parágrafo Segundo - DA ENTIDADE DE PRÁTICA DESPoRTIVA - EPD Sediante:

l. Executar fie mente o objeto pactuado, adotando todas as medidas necessárias à

correta execução deste ACORDO DE C00PERAçÃO e seus instrumentos vrnculado

11. Manter. durante todo o período de vigência do presente ACORDO DE COOPERAçÃO,

seu(s) parque(s) esportivo(s) e/ou de terceiros com quem mantenha relaçâo jurídica,

disponíveis para receber Campeanatos Brasileiros lnterclubes@ de esportes o1ímpicos

e/ou paralímp cos;

lll. l4anter local adequado para receber os Campeonatas Brasileiros lnterclubes@, de

modo a garantir a segurança e a integridade dos participantes, responsabilizando-se
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por açáo ou omissão que ocâsione eventuais danos a tercelros:

lV. Reunir e manter atuallzada toda a documentação necessária à celebração da parceria,

exibindo-a sempre que solicitado pelo CBC ou pelos órgãos de controle interno e

externo:

V. Corrigir vícios que possam compromeler a fruição dos Campeonatos Brasileiros

I nterclubes. pelos beneÍiciários:

Vl. Encaminhar ao CBC qualquer proposta de alteração, no prazo mínimo de 30 (trinta)

dias ou, quando for o caso, ao prazo previsto parâ o tórrnino da parceria;

Vll. Arcar com toda e qualquer despesa, vinculada à realizaçâo dos respectivos

Campeonatos Brasileiro lnterclubeso que este.lam sob sua responsabilidade,

especialmente as estabelecidas nos termos do Plano de Trabalho Simplificado,

Regulamento da Competlção ou documento similar:

Vlll. Facilitar a supervisão e a fiscalizaçào pelo CBC. fornecendo, sernpre que solicitado. as

informaçÕes e os documentos relacionados à execuçào do objeto deste ACORDO DE

co0PERAÇÂO;

lX. Permitir o llvre acesso em seu parque esportivo dos colaboradores e diri8entes do

CBC e das entidades legltimamente envolvidas nas competiçoes, bem como dos

órgãos de controle interno e externo da Administração Pública Federal para eventual

avaliaçã0, acompanhamento e/ou fiscalização dos Campeonatos Brasileiros

lnterclubes.''.

X. Cumprir. em todos os seus termos. o(s) Regulamento(s) dâ(s) Competição(Ões) a

ser(em) construído(s) pela(s) ENAD(s), que será(ão) vinculado(s) ao presente AC0RDO

DE C00PERAÇÃO;

Xl. Garantir que os uniformes dos seus atletas, participantes dos Campeonatos

Brasileiros lnterclubesa, possuam o "Selo de Formaçào de Atletas". conforme Manua

de Aplicaçào do CBC,

Xll. Auxiliar o CBC em eventual realLZaçào de pesquisa de satisfaçào com os beneficiados

e/ou partrcipantes dos Campeonatos Brasileiros lnterclubess, a fim de se verificar a

efetlvidade do cumprimento dâ politica pública objeto do presente ACoRD0 DE

C00PERAçÀO. bem como apresentar tars relatórios. sempre que solicitado;

Xlll. Dar visibliidâde à parceria, atrjbuindo clara e ampla divulg4çào de que as ações e

proletos sào financiados com Tecursos públicos do CBC. bem como assegurar,

destâcar e divulgar, obrigatoriamente. a partic pação do CBC êm toda e qualquer açáo,

promociona ou nã0, relacionada com a realizaçáo do Campeonato, expondo a mar

do CBC. conforme o Manual de ldentidade Visuâ1. em veículps de imprensa, em s

endereço eletrônico na internet e em quãisquer outros meios de identificâção do

evento, tars como placas, paináis e outdoors. devendo ser comprovado no mom nt0

da análise do cumprimento do objeto, sem prejuízo de eventuôis diligências:

XlV. Divulgâr em seu endereço eletrônico na internet os Campeonatos Brasi,

lnterclubesr. os termos da presente parceria devendo incluir. no mínimo

a. odtà de assinatura e roent,f cêçào oo ,lstrumento de parcer.d

b. razào soclal da EPD e seu número de inscriçào no Cadâstro Nacional da

5
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XV

XVI

XVII

XVIII

XIX.

XX,

XXI.

Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal do Bra$il:

c. descrição do objeto da parceria.

Guardar e manter arquivados e organizados, em processo elpecífico, todos os atos e

documentos relativos ao presente ACORDO DE C00PERAÇÃO. para encaminhá-los

posteriormente ao CBC, sempre que solicitados;

Fornecer as rnformaçoes referentes à execução do presente AÇ0RD0 DE COOPERAÇAO,

nos prazos e formas definidos peio CBC:

Fornecer. tempestivamente, todas as rnformaçoes e documdntos determinados pelo

CBC ou a terceiros por ele indrcados/contÍarados com o objetivo de viabilizar a

execução das despesas de responsa brlidade do CBC previsras no presente ACORDO

DE COOPERAÇÃO. referente a passagens aereas e hospedagens. obedecendo-se a

dinâmica a ser estabelecida pero CBC.

Garantir a veiculação de maTcas de eventuais patrocinadords e apoiadores do CBC,

independentemente de qualquer relação jurídica de patrocínio ou publicidade

prev amenLe estaoelecidà pela EPD Sediante:

informar imediatamente ao CBC sobre situa(ôes qr. 
"u.ntu.jr.nte 

possam djficultar
ou interromper o curso normêl da execução do ACORDO PE COOPERAÇÃO, bem

como acerra de qualquer alteração na rirularidade de seus dirilentes;
Manter-se adimplente com todas as suas obrigaçôes perante I CBC no que se refere à

apresentação de documentos e. inc usive, quanto ao pagarlrento das contribuiçôes
associativas, bem como lunto às empresas contratadâs peloi CBC para fornecimento
de transporte aereo e hosoedagen;

Apresentar, ao final de cada Campeonato Brasileiros lnterclubese, a documentação
comprobatória da partjcipaçào dos atletas beneficiados da EPD Sediante. bem como
da aplicação do 'Selo de Formaçào de Atletas" nos seus unilormes, notadamente no
que concerne ao envio de: relaçâo dos atletas participantes.l relatórlo fotográfico da
delegaçà0, Regulamento da Competiçã0. Boletins. Súmulas, Resultados, dentre outros.

CúUSULA QUARIA - DA VIGÊNCIA

A vigência do presente ACoRDo DE coopERAçÃo Np o2l2019, .ijo .rtr.to deverá ser
pubJicado no endereço eletrônico do CBC na lnlerner. inicjar,se-á na data da sua asslnarura e se
findará com a execução lntegràl do obleto do TERMO DE FON4ENT0 vinculado ao presente

Parágrafo Único - A vigência do Acordo de Cooperação deverá [orresponder ao tem
necessário pêra a execuçáo integral do objeto da parceria, passívll de prorrogaçà0. de
que o período totai de vigência nâo exceda 05 (clnco) anos.

l

I

CúUSULA oUINTA _ DoS RECURSoS FINANCEIRoS

0 presente ACoRDO DE COOPERACÂo nâo envolve transferência de r
as partes.

J
e

Çcursos finanreiros en
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rRo

se do êpoio técnlco de

ou entidades, a ém de

meio de procedimentos

rocedrmentos.

cúusuLA sEXTA - DA FISCALTZAçÀo E DO CUMPRIMENTo DO OBIET

As açoes de fiscalização e análise de cumprlmento do objeto ocorrerãri in loco por ocasião da

realizaçào dos Campeonatos Brasileiro tnterclubese. i

Parágrafo Primeiro - Na visita ln /oco, avaliar-se-á o cumprimqnto do objeto de cada

campeonato (ou conjunto de etapas de cada campeonato) constanie do Plano de Trabalho

Simplificado

Parágrafo Segundo - O CBC poderá Íealizâr pesquisa de satisfaça[ com os beneficiários e

utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria ceteUriOa e do cumprimento da

política pública objeto do instrumento 
I

slcas para as açÕes deParágrafo Terceiro - A unidade técnica do CBC emitirá orrentaçoes

fiscalização referente ao cumprlmento do ob1eto, podendo. valer

terceiros, delegar competênciê 0u f rmar parcerias com órgàos

estabelecer mecanismos que ampliem a gestáo de informação, po

simplificados e informatizados, in lusive através da substituição de

Parágrafo Ouarto - A EPD Sed iante ficará obrigada a apresen r quaisquer elementos

comprobatórios eventualmente sqlic tados pelo CBC. cara fins de a

do objeto.

aliaçào do cumprimento

Parágrafo 0uinto - Constitui-se obrigação da EPD Sed rante o envr0. media nte so icitaçà0,

de toda a documentação comprobarória que o CBC entender neiessária para a avaliar a

execuçào oo objeto do presente instrumento i

I

l.on.ro, 
recairá a quem

fo CBC dos custos de

I

CúUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DA PARCERIA

0 gestor da parceria será designado pela Diretoria do CBC. de aco

Regulamento dos Ca m peonatos Br asileir os I nte rclubesa.

CúUSULA OITAVA - DA RESCISÀO E DA DENÚNCIA

(

Parágrafo Sexto. A responsâbilidade quanto à parallsaçáo do cam

der causa (ENAD ou EPD Sediante). cabendo o ressarcimento

passagem aérea e hospedagem.

0 CBC e â EPD Sediante pode

jurídico específico, o pÍesente DE COOPERAÇÀO No 0212

respeitada ê antecedência mínim ssenta) dias. excepcionadas âs

rao re9crn

ACOROO

a de 60 (se

dir ou denunciar conforme o caso e enquad r me

19, a quâ q uer

ituaçoes tempo

do com o disposto no

tempoÍ _,

rs que.

justificadame nte, não perm tarn a obse ânc ia deste prazo
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Parágrafo Terceiro - 0 não cfimprirnento

automátrca rescisào do presen!e ACORDO

lnjustificaoo do ob eto pactuado

DE COoPERAÇÃO de todos os

irRo

:ial do obleto da parceria

lcumentos referidos na

,'nto. bem como quando

ação que comprometa a

o,

,BC: C

nformaçào em qua lquer

rescisão do presente

âmbiro do Ed ital de

o da política pública.

e nseja rá

dema s
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Parágrafo Primeiro - A desistência, a lnexecução ou a execuçáo parJ

celebrada ou sua execuçào em pesacordo com quaisquer dos dl

Cláusula Segunda. poderão ensejêr a rescisâo do presente instruml

da ocorrência das seguintes hipótfses

L não apresentaçào da docur4entação comprobatória ou inforn]

regular contin-i0ade dos (ampeon dtos Bràsileiros lnter:tubel

,1. razÕes de irteresse púb,rco,.1usr ficadas e determiradas pelo (
lll. constataçào a qualquer tenlpo. de fêlstdêde ou incorreçâo de

documento apresentado.

Parágrafo Segundo - EventuNl advertêncla. suspensáo e/ou

instrumento repercutirá no Te[mo de Fomento pactuado n

Chamamento de Projetos na 07/2p17, considerândo o entrelaçamen

instrumentos a ele vinculados

CLÁUSULA NONA _ DA PUBLICAÇÀO

0 presente ACORDO DE CooPERAÇÃoINa o2l2019 será pub cado no en

na internet. no prazo de até 20 (vinte) dlas ê contar da respectivê asstnat

ES

rPsente ACORDO DE CoOPERA

rfstrumentos específicos, nos ter
Essas a teraçôes e erenoas ser

pto de sua assinatu rã.

cúusuLA DÉclMA pRtMEIRA - DAS dSpostÇoES TRANSTTóRtAS

Com o advento deste lnstrumento, e gem prejuízo da observância dos

trata o Parágrafo Primerro desta Cláusqla, fica rescindido o Acordo de Co

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAçÕ

Alterâçôes poderào ser feitas no p

consenso mútr,o entre d5 partes. em i

Campeonatas Brasileiros lnterclubesa.

presente ajuste e ellrêrào em vigor no

ereço e etrÔnico do CBC

TA

Ão Na o2l20'19 pelo

os do Regulamento dos

o partes integrantes do

efeitos jurídicos de que

peração de na 36/2017.
celebrado entre as pârres no ámbito OolfOitat de Chamamenro de projeto na 07 /2017

Parágrafo Primeiro - 0s efeitos jqrídicos do Acordo de Cooperaçào

base normativa os regulamentos leis e demais diplomas vigenres à

:

data de sud ass natura, o present Acord o de C peraça

Drmativa o Regulamento dos

bliberaçôes da Diretoria do CBC

ampeonatos asiletros t

Parágrafo

recon hece

e na 36/2017 têm como

poca de sua c lebraçào

Parágrafo Segundo - A partir da

na 02/2019 terá como base n

lnterclubes@ e demais normas e d

Tercerro - Por

os termos do

presente Acordo de

lo das campeanatos

a EPD Sediante

lnterclubesa e sesaBras

meioi do

Reeulámen
çàoCoo p
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compromete a curnpri-lo ern sua ihteSralidade

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FqRO

Será competente para dirim r as controyérsias decorrentes deste AC0RD

nâo possam ser resolvidas administratitamente, o foro da Sede do CBC, e
I

E. assrm, para firmeza e validade do qupnto pactuado, os PartÍcrpes assi

DE C00PERAÇÃ0 em 02 (dua v a5

também sub revem

d

lf redo Terra

residente do CBC

Pres

tÁ1

x,3

da
.Iíq

Assoc ção B rasileira

/,t,
anrel

iÊ

Teste mu nh as

Nome:

CPF:

tVorru

C?F.

COMITÊ BRASIL
DE CLUBES

tR0

DE COOPERAÇÀO, qUe

Brasília/DF

Tn c p resenre ACoRD0

e igual teor e forma, na presen a das testemunhas que

Brasília/D F de de 2019

DüçALa
i;;,;;a,,; IFerna ndo Manuel d

Vice- Presidente de Forma de Atletas do CBCç

ro Assayag
em et<ercidoo

n tsia

de Sã Paulo

Nome

CPF:

,.4e'r*" É !" cares
t-tL794.c? /1

ky
He
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