MINISTERIO DO EXPORTE

SECRETARIAEXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO EXPORTE

Ofício n' 511/2018/ CGDPE/DIZE/SECEX/ME

Brasília, l

de maio de 20] 8

A SuaSenhoriaa Senhora
Jupira Maurina da Graça Oliveira
Presidente do Instituto Internacional Correr Bem Instituto IBC
Rua Lucídio Lago, 96, Sala 605

CEP:20780-020-- RIO DE JANEIRO/R.l
Assunto:Prometo
"CIRCUITO TODO MUNDO yAI - 5' EDIÇÃO"
Referente: Processo n' 58000.11] 233/2017-73

Prezada Senhora,

1.
lllr

Em referência ao prometo epigrafado encaminho o Termo de Compromisso
re o lvnnisteno do Exporte e o Instituto Internacional Correr Bem - Instituto

artigo 32. Nas hipót.asesprevistas el?ilei ou }lesta Portaria, impõe-se a aplicação dos
ecursos no tnercado .Rnallceiro, a qual deverá perfeita. obrigatoriatnente,

ettl .fundo

ie aplicação.Pnanceira de curto prazo ou em operação de itlercado aberto, lastreada
in tItuLo da dívida públicalederal.
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Atenciosamente,

Jonas Garciaa(y:ibi4o

Coordenador-- Geral-- CGDPE
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte

Departamentode Incentivo e Fomento ao Esporte- DIZE Setor de Indústrias Gráficas
SIG, Quadra4, Lote 83, Centro EmpresarialCapital
FinanciamCenter, Bloco C, 2' andar, sala 215, Brasília DF, CEP 70610-440
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
TEjiMO DE COMPROMHSO

TERMO DE COMPROMTSSOQUE ENT.RE SI
CELEBRAM O INSTITUTO INTERNACIONAL
CORRER BEM - INSTITUTO IBC E O
MINISTERIO DO ESPORIE.

A UNIÃO, por intemlédio do MIN]STERK) DO ESPORTE- ME, CNPJ/MF n' 02,96] .362/000174, situado no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 4, Lote 83, Centro Empresaííal Capital
Financiam Center, Bloco C, 2' andar, sala 214, em Brasíiia/DF, doravante denominada
snllplesmente ME, representado neste ato pela Diretora do Departamento de Incentivo e Fomento
ao Exporte, a Sonhara KAjiLA KATCHIUCIA
VII.;ELA COELHO CÂNDIDA. brasileira.

residente e domiciliada nesta cidade, portadom da Cédula de !densidaden' 3424971,SSP/DF e
CPF: 052.174.176-92, nomeadapela Portaria N' 1161 de 20 de dezembro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 2017 e em confomlidade com a delegação
concedida peia Portaria n' 76, de 19 de abria de 20] 2, publicada no Diário Oülcia] da União em 20

de abril de 2012 e, de outro lado INSTITUTO INTERNACIONAL CORRER BEM INSTITUTO IBC, doravante denominada PROPONENTE, pessoajurídica de direito privado,
sem ãns lucrativos, CNPJ n' l0.705.522/0001-42, com sede im RIJA LUCÍDIO LA(;0, 96
SALA 605, PETROPOLIS-RJ, CEP 20780-020, neste ato ícpresentada na Éorínade seu estatuto

por suaPresidente,
JUPIRA MAURINA DA GRAÇA OLIVEIRA, brasileira,portadorada
Cédula de Identidade n' 39.553.521-9, SSP/SP inscrito no CPF. n.' 099.712.008-80. residente e

domiçiliadona RUA CONDE DE BONFIM, 67 APT' 906. RIO DE JANEIRO - RJ. CEP
20520-050, com fundamento no que dispõem a Lei n' 11.438, de 29 de dezembrode 2006, o
Decreto n' 6.180, de 03 de agosto de 2Q07e a Portaria/ME n' 120 de 03/07/2009 resolvem fímaar
o presenteTER]WO DE CON{PROA'ílSSO, que será regido pelas cláusulase condições que
seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presenteTERMO DE COMPROMISSO tem par objeto estabeleceras obrigações do ME e do
PROPONENTE, visando à execução do prometodesportivo aprovado pela Comissão Técnica
indicadano aíbgo 4' da Lei i1 .438/06,constanteno processo58000.] ] 1233/2017-73, referente
ao praUeto"Circuito Todo Mundo Vai -- 5 Edição".

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS RESPONSABILID.ODES
E OBRIGAÇÕESDAS PAR'lTS
São obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO:

©

1 -- Do

Proponente

a) promover a execução do objeto do prometona fomla e prazos estabelecidosneste Tenho e na
legislação de regência da matéria;
b) observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidadc na execução do prometo;
c) aplicar os recursos captados exclusivamente na consecução do objeto, sob pena de sujeitar-se

ãs sançõesprevistas no artigo 35 do decreto 6. 180/07 e demais sançõespenais e administrativas
cabíveis;

d) permitir e facilita ao ME, ou a quem este indicar, e ainda aos órgãos de controle interno e
externo aos quais estala subordinado ao ME, a qualquer tempo e lugar, a todos os alas e f'fitos
relacionadosdíreta ou indiretamente com o instrumento pactuado,o acessoa toda documentação,
dependênciase locais do prometo,bem como atender às solicitações de informações, reparos,
alterações, substituições ou regularizações de situações apontadas, no prazo estabelecido;
e) submeter os pedidos de alteração do projeto ao ME;

í) infom)ar imediatamente os eventosque dificultem ou interrompam o curso nonnal da execução
do prcjeto na forma aprovada;
g) elaborar as prestações de contas observando as disposições contidas na Lei ll .438/06, [)ecreto
6. 180/07 e demais alas nomlaüvos do ME que versmem sobre a Lei de Incentivo ao Exporte;

h) devolver, apósütndadaa vigência do presenteTei'tno de Compromisso,o saldo dos recursos
captados e não aplicados no praleto, mediante depósito à conta única da União, monetariamente
atuahzado caso o recolhimento ocorra após 30(trinta) dias do encerramento da vigência;
i) proceder, na divulgação das aãvidades, bens ou serviços resultantes do pmjeto, às disposições

contidas na portaria ME n' 86 de 21 de julho de 201 1;
j) manter os recursos captados, a parar da sua disponibüízação, aplicados no mercado âmanceiro

em findo de investimento lasüeado por títulos públicos federais;
j. 1) os recursos oriundos da aplicação somente serão utilizados nas açõesjá previstas no prometo

aprovado, devendo o proponentcjusdficar na prestação de contas a ação cscoüida, tendo como
critério a obtenção do menor resultado paa a execução do prometo;
j.2) os recursos da aplicação não poderão ser empregados em ações de despesasadministrativas
(art. ll do Decreto 6. 180/07), despesasde elaboração e captação de recursos (art. 32 da Portaria
ME/120/09), bem como para pagamento de pessoal, salvo quando devidamente fimdamentado
pelo proponente, que deverá solicitar autorização do ME;

k) se estiver enquadradono artigo. 13, incisa IV, da portaria ME 120/2009,disponibilizar login e
senha de consulta ao ME

1) garantir o cumprimento do artigo i6 do Decreto 6.180/2007, com vistas a proporcionar
condições de acessibilidade a pessoas i(jogas e portadoras de deãciência;

m) não realizar despesasem data antes.iorou posteriorà vigênciado presenteTcmio dc
Compromisso;

n) autorizar a instituição íhanceira, em caráter irrevogável e inetratável, a cumprir as
determinações do ME relativas às movimentações fjnanceiim das contas correntes a que se refere

o artigo 24 da Portaria ME/120/2009;
o) observar a Portaria ME/120/2009 pma a aquisição e contratação de serviços pelo proponente.
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11 - Do Ministério

do Exporte

a) acompanhar e monitoras- a execução do prQjeto aprovado;
b) abrir as contas correntes bancárias específicas, nos tempos da Portaria ME/120/2009;
c) desbloquear os reclusos financeiros da conta bloqueada, de acordo com a execução do prcljeto
aprovado;
d) inscrever o Proponente colho inadimplente no Sistema de AdlúMstração Financeira do Governo
Federal -- SIAFI, quando houver atraso in]ustiHicadona entrega da prestação dc contas final, e
também na hipótese de a prestação de contas 13ãoser aprovadas e exauridas todas as providências
cabíveis;

e) instaurar a competente Tomada de Contas Especial, nos casos previstos taâ Portaria
ME/1 20/2009.
'

CLÁUSULA TERCEIRA - DA \AGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
A vigência desteTERMO DE COMPROM ISSO iniciará a partir da data de suaassinaturac findara
em 31/08/201 8, podendo ser prorrogada mediante Termo Aditivo.

Subcláusula Única -- para cumprimento da execução do prometo, o PROPONENTE poderá

solicitar ao ME a pior!'ogaçãoda vigência, no prazo mínimo de 30 dias antes do témnno da
vigencla.

CLÁUSULAQUAKTA

Para implementação

DOSRECURSOSlqNANCETROS

do prqeto

aprovado

pela Comissão

Técnica,

constante no processo

58000.1 11233/2017-73, foram captados os recursos financeiros no valor global de R$ 775.008,71
(setecentos e setenta e cinco mil, oito reais e setenta e um centavos), já depositados na conta
específica, que será desbloqueada de acordo com a autoüzação do NTE.

CLÁUSULAQuiNTA DASPRESTAÇÕESDECONTAS
O Proponente deverá apresentar w prestações de contas ao ME. de acordo com os prazos
estipulados,acompaiüadas dos documentosexigidos pela Portaria ME/12Q/2009.

Subcláusula Primeira -- Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas
deverão ser arquivados na sede do Proponente por, no mínimo, cinco anos, após a aprovação da
prestação de contas, pennanecendo à disposição do ME e demais órgãos {ie controle interno e
externo,quando

necessário.

58000.111233/2017-73GNCS
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Subcláusula Segunda -- O ME poderá designa filncionálios pma eâetuarinspeção ao tomar
conhecimentode qualquer inegularidade ou ilegalidade na utilização dos rectlrsos ou bens de
origem da lei de incentivo ao exporte, devendo o noponente atender as sahcitaçães necessárias ao
cumprimento

da diligência,

sob pena de suspensão da execução

do prometo.

CLÁUSULASEXTA-DARESCISÃO
Constihem motivos pam rescisão deste Tempo de Cornpramisso

a) o inaclimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação,a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer
documento apresentado; e
c) a verificação de qualquer circunstância que made a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF, para dirimir qualquer dúvida
ou solucionar questões que não possam ser resolvidas adminisüativamente, observando-se.
entretanto, a legislação de regência para os casos específicos.

E, por estarem assim, justas e acordadas, fumam as partes o presente TERMO DE
COMPROMISSO em 2 (duas) vias de igual teor e fobia e para os mesmosümsde direito, na
presença das testemunilas abaixo qualificadas.

Brasília(DF), àq. de

Y\r'Ct..x.,©

de 20]8

RáFIaKatchiucia Vitela Coelho Cândida
Diretora do Departamento de !negativo c
Fomento ao EspoNe

Ministério do Exporte

Presidente

Instituto Intemaçional Correr Bem
Instituto IBC

TESTEMUNHAS
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