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TERMO DE ADESÀO E COMPROMISSO OUE

ENTRE

sr

BRASILEIRO

cELEBRAN4

o

DE CLUBES

coMtrÊ
CBC E A

ASSOCIAÇÂ0 BRASILEIRA A HEBRAICA DE

SÂo PAULo,

0 coMlTÊ BRASTLEIRO DE CLUBES.

inscriro no CNP] sob na OO.172.849/OOO2 23, com sede em

Brasília/DF, situado no Setor Bancário Norte. Quadra 02, Bloco "F", Lote 12. Sala 1503, Ed. Via Capital,

Cep.70040 020. Brasília/DF, doravante denominâdo CBC. neste ato representado por seu Presidente, o
Senhor lair Alfredo Peretra, brasileiro, casado, portador do RG n. 462046 1 ' SSP/PR e inscrito no CPF
sob o

n 006.061.039

53. e por seu Vice 'Presidente de Formação de Atletas, o Senhor Fernando Manuel

de l4atos Cruz, brasÍleiro, casado, portador do RG na 200.237.734-5'SSPIRS e inscrito no CPF sob o

n0

252,6731OO.34, E, dE OUtrO IAdO, A ASSOCIASO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO, iNSCriG

NO

CNPJ sob o ne 61.139.911/OO01 99, com sede na Rua Hungria

Cep.

de Cadastramento ne 61.139.911.
doravante denominada EPD PARTICIPANTE, neste ato representadê pelo seu Presidente, o Senhor
Daniel Leon Bialski. brasileiro. casado, portador do RG ne 12894463 e inscrito no CPF sob o nq
01.455

000, regularmente integrada ao

1000.lardim Paulistano São Paulo/SP'

CBC conforme Processo

15154664850. RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE ADESÃo E CoMPRoM|SSo Ne 1612019, com
base na Lei ne 13.156/?o18.oo Regulamento de lntegraçã0, no Regulamento dos Campeonatos Brasileiros
lnterclubes@, no Estatuto Social do CBC, e demâÍs normativos do CBC, mediante as seguintes cláusulâs e

condiçoes:

cúusuu PRTMETRA- Do oBJETo
0 presente TERMO DE ADESÃo E CoMPRoMISSo

rem por objeto formalizar o acaramento

e

concordância da EPD PARTICIPANTE ao Regulêmento dos Campeonatos Brasíleiros lnterclubesí.
referentes aos termos. condiçôes, obrigaçôes ê responsa

b

ilidades quanto à participação de seus atletas

e membros de comissâo técnica nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@. no âmbito do Sistema
Brasileiro do Desporto - 5N D. sem transferência de recursos flnanceiros.
CúUSULA SEGUNDA DAS oBRIGAçOES GERAIS
Parágrafo Primeiro. DA EPD PARTICIPANTE:

I ldentiíicar, mobilizar. preparar. selecionar e inscrever no CBl, atletas que se adequem

à prática

do esporte pretend do e ao perfil estabelecido nos Regulamentos das Competiçôes;
ll. Realizêr as açoes necessárias

a inscriçào dos seus êtleta seme mbros de comissão técnica

perante â Entidade Nacional de Administração do Desporto

técnicâ

e

realizêçào

do Campeonato pretendido. ou,

-

ex

entidade do Sistema Brasileiro do Desporto - SND que desen

E

NAD

T esponsável

pcr0 n almente,
VET

C

pela organizaçào

perante qualquer

ompetição em conjunto com

o CBC:
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lll.Reallzar, tempestvamente, as açÔes de sua responsabilidade na Plataforma Digital do

CBC.

englobando todas as etapas de cada CBl, desde a coníirmação de sua realização, até a prestaçào
de contas, conforme orientaçoes do CBC;
lV. Receber os bllhetes aéreos enviados pela agência de viagens contratada pelo CBC. reportando

imediatamente à agência eventuais desconformidades identificadas,
V. lnformar ao CBC, tempestivamente, todos os dados necessários para subsidiar a viabilizaçào dos
benefícios de'Transporte Aéreo"e "Hospedagem", no prazo máximo de 20 (vinte) dias Úteis
antecedentes ao inÍcio de cadã Competição, contendo, no minimo, as informaçÕes solicitêdas na
Plataforma Digital do CBC;

Vl Confertr

e viabilizaÍ toda a documentaçáo lecessána para o embârque de seus âtletas e membros

de comissào técnica regularmente inscritos. atentando-se paÍê as especificidades relacionadas ao

deslocamento de crianças e adolescentes, quando for o caso;
Vll. Fazer'se representar no aeroporto, por ocasião das vlagens, com a antecedênciê necessária à
realizaçào de todos os trâmites tmprescindíveis para o despacho de bagagens e embarque,
reservando tempo extra para a solução, junto às companhias aéreas, de possíveis problemas,

transtornos e/ou alteraçoes de última hora, ainda que imprevisíveis;
Vlll. Arcar com todos os custos decorrentes de eventuais alteraçÕes e/ou cancelamêntos advindos
após o prazo estabelecido no inciso V do presente artiSo, das passagens aéreas e reservas

referentes à hospedagem de seus atletas e membros de comissão técnica, inclusive por
substituição do beneficiário, independentemente da motivação, bem como de multas, taxas e
despesas extras. decorrentes de atraso, no-show, late check out, remarcação e cancelamento de
vo0:
lX. Responsabilizar se pelo pagamento de eventual despesa com bagagem que Já não esteja incluídê

no bilhete aéreo fornecido pelo CBC:
X. Responsabilizar se pelos itens transportados por seus atletas e membros de comissão técnica,

tanto na bagagem despachada. quanto na bagagem de mào;

junto às EPD5 Sediantes dos Campeonatas Brasileiros lnterclubes@ ou à
ENAD responsável pela organizaçào técnLca do Campeonato pretendido, quanto à existência de
eventual oferta de serviços complementares, tais como transporte terrestre na cidade do evento
e a mentação; e caso nâo sejam d isponibilizados serviços complementares, responsabilizar se por

Xl. Verificar previamente.

todos estes custos para seus atletas e membros de comissâo técnrca;
Xll. Receber os vouchers de hospedagem que lhes forem enviados pela agência de viêgens contratada
pelo CBC, e, tempestivâmente, realizâr o check in e check out de todos os seus atletas e membros
de comissão técnica, orientêndo-os sobre a impossibilidade de compartilhamento de quartos por
pessoês de gêneros distintos. além de fiscalizar o devido cumprimento da referida orientaçào;

Xlll. Responsêbilizar se pelo pagamento de quaisquer danos causados ao hotel. inclusive decorrentes
do mau uso na estadia de seus atletas e membros de comissâo técnica. além de eventuals despesas

extras e utilizaçào de itens de frigobar pelos beneficiários. uma vez que o CBC arcará apenas com

o valor da diária. que inc ui: acomodação (individua, dupla ou t ipla), café de manhã e outros
benefícios eventualmente oferecrdos por conta do hotel e sem cus

extta
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xlv. Assegurar, destacar e divulgar. obrigatonamente, a participação do cBC em toda e qualquer açã0.
promocionaL ou nã0, relacionada com a participação de seus atletas e membros de comissão
técnica noS Campeanatos Brasileiros lnterclubes@; expondo a marca do CBC, conforme Seu Mênual
de ldentidade Visual, em veículos de imprensa, em seu site e em quaisquer outros meios de

identificaçâo do evento, têis como placas, painéis, outdoors, redes soclais. entre outros;
XV. lnformar êo CBC e corrigir de imediato, eventuais vícios que possam dificultar, comprometer e/ou

interromper a participação de seus atletas e membros de comissão técnica nos campeonatos
Brasiteiros lnterclübes@ para os quais estejam inscritos, sem prejuízo das responsa bilidades .1á
descritas nesIe ;nsL'.]mento;
XVl. lnformar imediatamente

ao CBC sobre todê e qualquer alteração na titularidade de

seus

dirigentes:

XVll Divulgar em seu endereço eletrônico na internet e em locais visÍveis de suas sedes sociais os
termos do presente tnstrumento, devendo incluir, no mínimo, a data da sua assinatuTa e â
descriçào do seu objetivo, de formê a conferÍr cLara e ampla divulSação de que a participação de

seus atletas e membros de comissâo técnica nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@

é

financrada corn recursos geridos pelo CBC;
XVilL. Reunir

e rnanter atualizada a documentêção reLacionada à participação dos seus atletâs

e

membros de comissão técníca nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ para apresentá la ao
CBC, de forma têrnpestiva e imediatê, sempre que solicitado;

liscalizaçào do cumprimento do objeto. fornecendo, sempre que solicitado, as
lnformaçôes e 0s documentos relacionados à execução da avenç4. nclusive permitir o livreacesso

XlX. Facilitar

a

de representêntes do cBC devidamente identificados a qualquer tempo e lugar, aos processos,
documentos e informaçôes referentes aos IBls:
XX.

Garantir que todo atletâ inscrito nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ sob

sua

responsabilidâde ceda o direito de utilização de sua imagem ao CBC para fins de divulgação dã sua

política pública de formaçào esportiva. sem qualquer ônus ou encargo mediante declaraçào
específica firmada pelo próprio atleta ou poT seus responsáveis, caso o mesmo ainda não possuê
capacidade civil;
XXl. Autorizar o faturamento direto ao seu CNPI, pelas empresas contratadas e subcontratadas pelo
CBC, para a consecução dos Campeonatos Brasileiras lnterclubes@. quando der causa a custos

extras, multês ê demais encargos decorrentes da não observância de cláusulas do presente
TERMO DE ADESÀO E COI\4PROMlS5O. dos respectivos Regulamentos das Competições e do
Regu lamento dos Cam peonatos Brasi I ei ros I nterc I ub

es@ :

XXll. Cumprir com os regramentos dispostos e aceitar na íntegra o Regulamento dos Campeonatos

Brasileiros lnterclubes@, responsa biliza ndo se, ainda. pelas consequências advindas de eventual

não participaçeo do atleta em virtude do descumprimento dos regramentos referidos,
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foTnecer uniformes para todos

a.

Brasiteiros lnterclubes

confecção

e

@:

su

os seus atletas participantes dos

Campeonatos

bmetend o /ayout previamente à aprovaçâo do CBC, antes de sua

utilização nos CBls conforme fluxo estabelecido

e frente ao f''lanual

de

ldentidade Visual do CBC, os quais deverão obriSatoriamente estampar o Selo de Formaçào
de Atletas do CBC e serem utilizados durante todo o evento, desde os momentos
preparatórios até eventual premiaçâo;

b.

contratar seguro de vida e de acidentes pessoais com cobertura de despesas médico

hospitalares e odontológicas, vinculado à atividade desportiva. para todos os seus atletas

participantes dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@, com o objetivo de cobrir os riscos
a que eles estão sujeitos, como condição de partjcipação em cada Campeonato pleiteãdo;
c.

designar dois funcionários (titular e substituto) como interlocutores da EPDlunto ao CBC.

no âmbito do seu Programa de Formação de Atletas 0límpicos e Paralímpicos.
XXlll. Atualizar seus dados cadastraislunto à unidade competente do CBC, quando solicitado;
XXIV. f4anter-se adimplente com todas as suas obrigaçÕes junto ao CBC, incluslve no que se refere ao

pagamento de taxas e contribuiçÔes associativas, bem comojunto a empresas por ele contratadas

para fornecimento de passagens aéreas
Cam

peonatos

B rasi leir

e

hospedagens, sob pena de nào participação nos

os nter cl ubes@;
I

XXV. Responsabilizar-se no sentido de que âpenas os membÍos da comissão técnica que mantenham

vínculo esportivo com a EPD possam ser indicados ao recebimento dos benefícios de passagens
aéreas e hospedâgens para participação nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@, declarando.
desde logo, o cumprimento deste compromisso;
XXVI. Participar de êventos oficiais de qualificaçã0, voltados à capacitaçào de dirigentes e profissionais

responsáveis pelas açoes esportivas dentro da estrutura da EPD lntegrada, em especial do

Seminário Nacional de Formâção Esportiva e do Congresso Brasileiro de Clubes. promovido

e

apoiado pelo CBC, respectivamente.
a) A não pârticipação da EPD lntegrada nos eventos de que trata o ltem XXVI do Parágrafo

Primeiro da Cláusula Segunda deste Termo de Adesão e Compromrsso poderá ensejar a
suspensào do fornecimento de passagens aéreas e hospedagem para a partrcrpação de seus

atletas e membros da comissão técnica nos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@
XXVll. Fornecer, tempestrvamente. quando for 0 caso. todas as informaçÕes e documentos necessárros

à execução dês açôes constantes do Plano de Trabalho Simpliíicado, inclusive as determinadês
pelo CBC ou por terceiros indicados/contrêtados, especialmente com o objetivo de viabilizar a
execuçào das despesas previstâs no Regulamento dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@:

Parágrafo segundo D0 coMtTÊ BRASTLEIRO DE CLUBES -

CBC]

l. Promover as açoes de gestão que garantam a execuçào das seguintes despesas, em observâncja

ao Regulamento dos Campeonâtos Brasileiros lnterclubes@ e conforme o estabelecido nos Planos
de Trabalho Simplifirados.

a.

Transoorte Aéreo:

(i)

para deslocamento rnterestadual de atletas

e

issào técnica das

co

integradês ao CBC, da sede da EPD PARTICIPANTE à

ci

EPDs

e do cêmpeonato. e o
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respectivo retorno, incluindo se franquia para despacho de bagagem de até 23kg;
(i

)

para deslocamento interestadual da equipe de arbitragem e de coordenação
técnica do Carnpeonato, das cidades de origem à cidade do campeonato, e o
respectivo retorno, inclulndo se franquia para despacho de bagagem de até 23kg;

b.

Hosoedagem: pêra estadia de atlêtas e comissão técnica das EPDS intêgradas 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 participação, com requisito de 03 (três)
estrelas ou equivalente, conforme classificação do Poder Executivo Federal, respeitando-se
níveis de distância em relação ao ocal do evento.

ll.

Publicar o teor presente instrumento. por meio de extrato, no seu endereço eletrÔnrco na

internet:

lll. Fiscalizêr o cumprimento do objeto na realizaçào dos CBls enn observância ao Plano de
Trabalho SimpiifLcado. avaliêndo as obriSaçÕes e sua execuçâo física. além da participação dos
atletas nâs competiçÕes, podendo abarcar. também. eventuals açoes complementares
conceTnentes à organização e à eíetivaçâo das competiçÕes;
lV. Acompanhar a execução do presente

IERMo DE ADESÂO E COf4PROMISSo, notificando

a

EPD PARTICIPANTE a respeito de quaísquer intercorrências ou pendências de ordem técnica ou
legal que possam repercutir na participaçâo de seus atletas e membros de comtssão técnlca nos
Cam

peonatos

B ra s i le i r os

I

ntercl ubes@, e

V. Analisar ê se íor o caso aprovar, nos limites legais, as propostas de prorrogação de vigência
deste nstrumento, considerando se as diretrizes do Programa de Formação de Atletas 0límpicos
e Paralímpicos, bem como a capacidade financelra do CBC.

CúUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS COM O PROGRAMA DE

FORIV1AÇÃO DE ATLETAS DO

CBC

A EPD PARTICIPANTE dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ declêra aceitar, conhecer e atender
integralmenre as exigências desre TERMo DE ADESÃo E toMPRoMlSS0, do Regulamento dos
Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ e demais normativos do CBC, nâ0 podendo. em nenhuma hipótese,
alegar desconhecrmento.

Parágrafo Primeiro Por força do presente instrumento, a EPD PARTICIPANTE isenta o CBC,

a

EPD Sediante e eventuais patroc nadores das Campeonatos Brasileiras inrerclubes@ oe qualquer
responsabilidade por danos eventualmente causados. inclusive a terceiros, pelos seus atletas e

membros de comissão técnica no decorrer das competiçÕes.
Parágrafo Segundo. A EPD PARTICIPANTE que não garantir a aposiçâo do"selo de formaçào de
êtletas" nos uniformes de todos os seus atletês participantes das Campeanatas Brasileiros
lnterclubes@ expondo a comunicação vrsual do CBC. na forma dos Manuais e das orientaçÕes

formais da área de comunicação do

CBC. ficará sulerta à aplicaçào de

multa equivalente a't (uma)

c0ntribuiçào associativa do CBC, podendo ser majorada em êté 4 (quatro)vezes esse vâloT em caso
de reincidêncra, a qual será revertida para o financtamento do Programa de Formação de Atletas
0limpicos e Paralímpicos do CB[
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Parágrafo Terceiro. A EPD PARTICIPANTE dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ fica
obrigada a atender a todas as exigências estabelecidas pelo CBC, relativês às ações'Transporte
Aéreo" e 'Hospedagem", inclusive junto à(s) empresa(s) especialmente contratada(s) para a
execuçêo e gestão destas açÕes.

Parágrafo Quarto. É vedado

à

EPD PARIICIPANTE ausentar se inlust ficadamente dos

Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ para os quais se tnscrevera, sem o prévio conhecimento do
CBC

CúUSULA OUARTA DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente TER14O DE ADESÂO E COMPROMISS0 não ensejará repasse dê recursos parê as EPDs
PARTICIPANTES ou quarsquer entidades do Sistema Bras leiro do Desporto SND

CúUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA
A vigência do presente nstrumento se iniciará a partir dê data da sua âss natuTa e se findará em
31/12/2020.
CúUSULA SEXTA DA RESCISÃO
O presente TERMo DE ADESÃO E CoMPR0t"1|SSO poderá ser rescindido, durante o prazo de vigência,

por mútuo consentimento ou unilateralmente por qualquer das pêrtes, mediante

manifestaçào

encaminhada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. excepcionadês as situaçÕes temporais que,

lustlficadamente, não perrnitam a observância deste prazo

Parágrafo Único. No cêso de extinçào antecipada do presente TERM0 DE ADESÂo E
CoMPRON4ISSO, independentemente dos motivos que lhe deram ensejo, todos os eventuais
preluízos daí advindos deverão ser reparêdos pela Parte que der causa à extinçã0, nos termos da
legislação clvil, notadamente nos term0s dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

cúusuLA sÉTtMA - DA FrscAlrzAÇÃo
0 cumprimento do objeto será avaliado

E

D0 cul.4PRlMENT0 D0 oBiETo

levando em consideraçào os elementos apresentados pelâs

ENADs e EPDs Sediantes e Participantes. além dos produzidos pelo CBC, inclusive durante a visita in
/oco, quando houver.

Parágrafo Único. Para fins de prestação de contas dos CBls. deverá ser apresentado pela EPD
PARTICIPANTE. via Plataforma Digital do CBC, no prazo de 07 (sete) dias êpós a data do término
do evento, os segu ntes documentos;

l.

Declarêçâo de recebimento de serviços de transpor te aéreo

e

hospedagens dos

beneficlados. devidamente assinâda pelo DlriSente máxim0 l

ll.

Reiação dos seus atletas e membros da [omtssão Técni ca no CBI; e

lll. Relatório Fotográfico da sua delegação, comprovando a u\ilização dos uniformes de
competição com o Selo de Formação de Atietas do CBC
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- DA PUBLtcAÇÀo

O presente TERI.4o DE ADESÃO E COMPRO14ISSO terá seu teor publicado no endereço eletrônico do
CBC na

lnternel por meio de extrato, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectíva assinatura.

cúusurn not'tn'

DAS ALTERAçóES

Alreraçoes ou emendas poderão ser feiras no presente TERMo DE ADESÃO E CoMPROMISSO pelo
consenso mútuo entre as Partes, em tnstrumentos específicoS, nos teTmos do Regulamento dos

Campeonatos Brasileiros tnterclubes@. que passarão

a ser parte integrante do presente aiuste

e

entrarêo em vigor no ato de suê assinatura.

cúusurn oÉcrun

Das DtsPostÇôES GERAIS

parágrafo Primeiro.

É pressuposto para a formalização

do presente ajuste a disponibilidade de

recursos para custe o das despesas, prevístâs neste instrumento, pelo cBC.

Parágrafo Segundo.0 presente Termo de Adesào e Compromisso terá como base normativa o
Regulamento dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes@ e, quando câbível, demais normas e
deliberaçoes dê Diretoria do CBC.

cúusurn

DÉctMA PRTMETRA Do FoRo

Será competente para dirlmir as controvérsias decorrentes do presente TERI'40 DE ADESÀO E
COMPROI\4ISSO, que não possam ser resolvidas administrativamente, o foro da Sede do CBC, em
Brasília/DF.
E. assim, para firmeza e validêde do quanto pactuado, as partes assinam o presente TERM0 DE
ADESÂo E CoMPROMISS0 em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhâs que

também subscrevem.

Brasília/DF,

I,

Jair Alfredo Pereira
Presldente do cBC

0

de 2019

ernando Manuel de Matos Cruz
Vice Presidente de Forrnação de Atletas do CBC

I

Bia Iski

te

Presidente da Associ

de

Tas

irê A Hebr

"[Í]*

Sâ oPauo

Testem unhas

l*,Ã/"1^1
RG

ào.

]Er.lú-r

tot' zgs.at.6cs.à9

RG:

CPF

Página 7 de 7

