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MINISTERIO no ESPORTE
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO A0 ESPORTE
TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ASSOCIACAO DE VOLEIBOL
DE TOLEDO E O MINISTERIO DO ESPORTE.
A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DO ESPORTE - ME, CNPJ/MF n° 02.96l.362/000l74, situado no Setor de Indiistrias Gréﬁcas - SIG, Quadra 4, Lote 83, Centro Empresarial Capital

Financial Center, Bloco C, 2° andar, sala 214, em Brasilia/DF, doravante denominada
simplesmente ME, representado neste ato pela Diretora do Departamento de Incentivo e Fomento
ao Esporte, a Senhora KARLA KATCHIUCIA VILELA COELHO CANDIDO, brasileira,
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade n° 342497l,SSP/DF e
CPF: 052.l74.l76-92, nomeada pela Portaria N° 1 161 de 20 de dezembro de 2017, publicada no
Diério Oﬁcial da Uniéo em l2 de dezembro de 2017 e em conformidade com a delegaeéio
concedida pela Portaria n° 76, de I9 de abril de 20l2, publicada no Diério Oficial da Uniﬁo em 20
de abril de 2012 e, de outro lado, ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DE TOLEDO, doravante
denominada PROPONENTE, pessoa juridica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, CNPJ n°
l0.678.186/0001-96, com sede na RUA PROTASIO ALVES,1640, CENTRO, TOLEDO/PR,

CEP 85905-250, neste ato representada na forma de seu estatuto por seu Presidente, ADNILSON
CESAR SARTORI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 4.806895-2, SSP/PR inscrito
no CPF. n.° 787.429.l99-91, residente e domiciliado na RUA SUICA, 56 CENTRO JARDIM
PAULISTA, TOLEDO/PR, CEP 85906-200, com fundamento no que dispoem a Lei n° l 1.438,
de 29 de dezembro de 2006, 0 Decreto n° 6.180, de 03 de agosto de 2007 e a Portaria/ME n° 120
de 03/07/2009 resolvem ﬁrmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que seré regido pelas
cléusulas e condieoes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto estabelecer as obrigaqoes do ME e do
PROPONENTE, visando £1 execueéo do projeto desportivo aprovado pela Comissﬁo Técnica
indicada no artigo 4° da Lei l 1.438/06, constante no processo 58701.002720/2015-87, referente
ao projeto “Mais Volei Toledo”.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACDES DAS PARTES
S50 obrigaeoes assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO:

1- D0 Proponente

W

a) promover a execugao do objeto do projeto na forma e prazos estabelecidos neste Termo e na
legislaoao de regéncia da matéria;
b) observar os principios da impessoalidade, moralidade e economicidade na execueﬁo do projeto;

c) aplicar os recursos captados exclusivamente na consecuqao do objeto, sob pena de sujeitar-se
as sanqoes previstas no amigo 35 do decreto 6.180/07 e demais sanooes penais e admmistrativas
cabiveis;
d) permitir e facilitar ao ME, ou a quem este indicar, e ainda aos orgaos de controle interno e
externo aos quais esteja subordinado ao ME, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos

relacionados direta ou indiretamcnte com o instrumento pactuado, o acesso a toda documentaeéio,
dependéncias e locais do projeto, bem como atender as solicitaeoes de informagoes, reparos,
a1terac;6es, substituieoes ou regularizaeoes de situaqoes apontadas, no prazo estabelecido;

e) submeter os pedidos de alteraeao do projeto ao ME;
1) informar imediatamente os eventos que diﬁcultem ou interrompam o ourso normal da execueao
do projeto na forma aprovada;
g) elaborar as prestaeoes de contas observando as disposieoes contidas na Lei 1 1.438/06, Decreto
6.180/07 e demais atos normativos do ME que versarem sobre a Lei de lncentivo ao Esporte;
h) devolver, apos ﬁndada a vigéncia do presente Termo de Compromisso, o saldo dos recursos
captados e nﬁo aplicados no projeto, mediante deposito a conta [mica da Uniéio, monetariamente

atualizado caso 0 recolhimento ocorra apos 30 (trinta) dias do encerramento da vigéncia;
i) proceder, na divulgaeﬁo das atividades, bens ou servieos resultantes do projeto, as disposieoes
contidas na portaria ME n° 86 de 21 dejulho de 2011;
j) manter os recursos captados, a partir da sua disponibilizaoﬁo, aplioados no mercado ﬁnanceiro
em fundo de investimenlo lastreado por titulos pilblicos federais;
j. 1) os recursos oriundos da aplicaeao somente serao utilizados nas aooesja previstas no projeto

aprovado, devendo o proponentejustiﬁcar na prestaoiio de contas a aoao escolhida, tendo como
critério a obteneao do melhor resultado para a execueﬁo do projeto;
j.2) os reoursos da aplicaeﬁo nao poderﬁo ser empregados em aeoes de despesas administrativas
(art. 1 1 do Decreto 6.180/07), despesas de elaboraoao e captaeao de recursos (art. 32 da Portaria
ME/120/09), bem como para pagamento de pessoal, salvo quando devidamente fundamentado
pelo proponente, que devera solicitar autorizaoao do ME;

k) se estiver enquadrado no artigo. 13, inciso 1V, da portaria ME 120/2009, disponibilizar login e
senha de consulta ao ME.

I) garantir o cumprimento do artigo 16 do Decreto 6.180/2007, com vistas a proporcionar
condicgoes de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deﬁciéncia;
m) nao realizar despesas em data anterior ou posterior £1 vigéncia do presente Termo de

Compromisso;
n) autorizar a iristituieao ﬁnanceira, em carater irrevogével e irretratavel, a cumprir as
determinaeoes do ME relativas as movimentaeoes financeiras das contas correntes a que se refere
o artigo 24 da Portaria ME/120/2009;
0) observar a Portaria ME/120/2009 para a aquisiqao e contrataeiio de servigzos pelo proponente.
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a) acompanhar e monitorar a execueao do projeto aprovado;
b) abrir as contas correntes bancarias especiﬁcas, nos termos da Portaria ME/120/2009;
c) desbloquear os recursos financeiros da conta bloqueada, de acordo com a execueao do projeto
aprovado;
d) inscrever 0 Proponente como inadimplente no Sistema de Administraeao Financeira do Governo
Federal - SIAFI, quando houver atraso injustiﬁcado na entrega da prestaqao de contas ﬁnal, e
também na hipotese de a prestaqao de contas nao ser aprovadas e exauridas todas as providéncias
cablveis;
e) instaurar a competente Tomada de Contas Especial, nos casos previstos na Portaria
ME/120/2009.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

A vigéncia deste TERMO DE COMPROMISSO iniciara a partir da data de sua assinatura e ﬁndara
em 31/12/2018, podendo ser prorrogada mediante Termo Aditivo.
Subcléusula Unica — para cumprimento da execueao do projeto, 0 PROPONENTE poderé
solicitar ao ME a prorrogaeao da vigéncia, no prazo minimo de 30 dias antes do término da
vigéncia.
CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para implementaoao do projeto aprovado pela Comissao Técnica, constante no processo
5870l.0002720/2015-87, foram captados os recursos financeiros no valor global de RS 1l7.646,40
(cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), ja depositados
na conta especiﬁca, que sera desbloqueada de acordo com a autorizaeao do ME.

CLAUSULA QUINTA - DAS PRESTACOES DE CONTAS
O Proponente devera apresentar as prestaeoes de contas ao ME, de acordo com os prazos
estipulados, acompanhadas dos documentos exigidos pela Portaria ME/120/2009.
Subclausula Primeira — Os originals dos documentos comprobatorios das receitas e despesas
deverao ser arquivados na sede do Proponente por, no minimo, cinco anos, apos a aprovaeao da
prestaeao de contas, permanecendo a disposioao do ME e demais orgﬁos dc controle intemo e
externo, quando necessario.
Subclausula Segunda — O ME podera designar funcionarios para efetuar inspeeao ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizaeao dos recursos ou bens de
origem da lei de incentivo ao esporte, devendo o Proponente atender as solicitagzoes necessérias ao
cumprimento da diligéncia, sob pena de suspensao da execueao do projeto.
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CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
Constituem motivos para rescisao deste Termo de Compromisso:
a) o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao de informacao em qualquer
documento apresentado; e

c) a verificacao de qualquer circunsténcia que enseje a instauracao de tomada de contas especial.

CLAUSULA SETIMA - no FORO
Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria de Brasilia-DF, para dirimir qualquer dilvida
ou solucionar questoes que nao possam ser resolvidas administrativamente, observando-se,
entretanto, a legislacao de regéncia para os casos especiﬁcos.

E, por estarem assim, justas e acordadas, ﬁrmam as partes o presente TERMO DE
COMPROMISSO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos ﬁns de direito, na
presenca das testemunhas abaixo qualiﬁcadas.

Brasilia (or), 01/ de

de 2018.

Karla Katchiucia Vilela Coelho Candido

Cesar Sartori

Diretora do Departamento de lncentivo e

Presidente

Fomemo ao Esporte

Associacﬁo de Voleibol de Toledo

Ministério do Esporte
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