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CONTRATO DE PATROCÍNIO AO
PROJETO:
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE SKATE NO BIENIO
2021 – 2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF E, DE OUTRO, A
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
SKATE

Pelo presente instrumento particular, a Caixa Econômica Federal - CEF, instituição
financeira sob a forma de Empresa Pública, dotada de personalidade jurídica de Direito
Privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada nos termos do Decreto-Lei nº. 759, de
12/08/1969 e constituída por meio do Decreto nº. 66.303, de 6 de março de 1970,
regendo-se atualmente pelo seu Estatuto aprovado por meio do Decreto nº 7.973, de
28/03/2013, publicado no DOU de 01/04/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, no SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4, e,
neste ato, representado por PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR, superintendente
nacional, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
03.124.517/0001-80, com sede na Av. Paulista, nº 1313, Conj. 1010, Bela Vista,
São Paulo/SP, CEP 01.311-923, neste ato representada por EDUARDO MUSA
COSTA BRAVO, presidente, daqui em diante denominada CONTRATADA, ajustam entre
si a presente contratação de patrocínio para o projeto CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE SKATE NO BIENIO 2021-2022, regido nos termos das cláusulas abaixo estipuladas.
(X) Projeto Escolha Direta com valor igual ou superior a R$ 20.000,00: a presente
contratação direta foi autorizada através de decisão de autoridade competente CAIXA, por
meio da Ata nº 223 da Reunião Extraordinária do Conselho de Fundos Governamentais e
Loterias, proposição nº 372/2021, em 27/05/2021, e pela Secretaria Especial
de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, nº 20212587/CAIXA,
em 27/05/2021, regendo-se pelo presente contrato e pela Lei 13.303, de 30.06.2016.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato regula os direitos e
obrigações pertinentes ao patrocínio para o projeto CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
SKATE NO BIÊNIO 2021-2022, no período de 01/06/2021 a 01/06/2022.
Fundada em 06 de março de 1999, a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) é a entidade
que regulamenta as normas e políticas voltadas ao desenvolvimento do Skate (Skateboard)
no território brasileiro. Composta por 10 (dez) Federações e 05 (cinco) Associações filiadas
em 11 (onze) Estados diferentes, a CBSk tem como finalidade, desenvolver, divulgar,
difundir, fomentar a prática e organizar o esporte, além de representá-lo no Brasil perante
os poderes públicos (municipal, estadual e federal) e a sociedade organizada (empresas,
ONGs, fundações, associações e federações). A CBSk atua como confederação de mais
de 300 atletas de alto nível nas modalidades Olímpicas, Park e Street, além de fomentar as
competições amadoras nas modalidades Street, Park, Vert, Slalom, Donwnhill Slide,
Donwnhill, Speed, Freestyle e ParaSkate. São funções da CBSk: institucionalizar e
fiscalizar regras de competição e de conduta esportiva, normas para realização de eventos
competitivos, administração dos rankings nacionais, promover reuniões entre praticantes,
profissionais e empresários do Mercado, representar o Skate perante governos federal,
estaduais e municipais, representar o Skate perante a sociedade organizada e zelar pela
imagem do esporte.
No Período de 01/06/2021 a 01/06/2022, o projeto Confederação Brasileira de Skate no
Biênio 2021-2022 realizará as seguintes ações:
Naming Rights: Para Campeonatos Amadores - das seletivas e finais brasileiras,
campeonatos de manobras nas finais, evento Melhores do Ano, dos eventos e cursos
ministrados pela Confederação Brasileira de Skate. Esta contrapartida prevê a inclusão do
nome do patrocinador Loterias CAIXA no título do evento e em qualquer item que o
mencione, a exemplo de camisas, bonés, certificados, publicação em redes sociais, spot
de rádio, entre outros.
Título de Patrocinador Oficial da Seleção Brasileira de Skate em 4 Cursos técnicos,
projeto Skate Escola, projeto Meet&Greet - 02 encontros com os atletas das seleções
brasileiras sendo em 2021, 01 encontro; 2022, 01 encontro.
Realização de Campeonatos Profissionais: 04 ações de competições profissionais
nacionais, Circuito Nacional de Skate, com etapas previstas em 2021 para as cidades
Salvador e São Paulo, e nas cidades Santa Catarina e Belo Horizonte, em 2022. A
competição reúne os maiores nomes do Skate brasileiro nas modalidades Street e Park e
pontua para o ranking da Confederação Brasileira de Skate. Os atletas em destaque
formam a Seleção Brasileira de Skate para representação em competições internacionais.
Realização de Campeonatos Amadores: A regulamentação do Skate amador iniciou-se
em 2002, tornando-se a porta para o surgimento de novos talentos no Skate nacional. O
objetivo é fomentar as categorias de base com participação nas oito modalidades geridas
pela Confederação. As entidades associadas à CBSk inscrevem seus atletas para participar
dos encontros amadores com o fim de desenvolvimento profissional na modalidade
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
19.243 v038 micro

2

Contrato de Patrocínio
escolhida. O skate amador categoriza os melhores atletas em ranking junto à Confederação
para participar de algumas etapas do circuito nacional, possibilitando a ascensão das
promessas do esporte. As etapas das competições ocorrem nas maiores cidades do país
e para 2021 preveem edições no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais em Agosto/2021,
São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Espirito Santo em Setembro/2021, Piauí, Ceara e Pará
em Outubro/2021, São Paulo em Novembro/2021, São Paulo em Dezembro/2021; em 2022
Santa Catarina e São Paulo em Fevereiro, Rio Grande do Sul e São Paulo em Abril e
Paraná em Maio.
Realização de Premiação aos Melhores do Ano: Premiação de atletas que se
destacaram ao longo do ciclo anual com reconhecimento financeiro. Em dezembro a
Confederação elege o melhor skatista entre as 7 modalidades presentes nos Comitês da
CBSk.
Manutenção do projeto Educação Skate Social: Uma parceria entre a CBSk e a ONG
Social Skate, apoia as atividades de 17 polos e 4 regiões do país, que atende
aproximadamente 3.000 crianças em comunidades carentes no Brasil. São realizadas
doações de materiais, orientações técnicas, palestras para dirimir dúvidas sobre o esporte
e sua estruturação, vislumbrado o benefício da comunidade local por meio do Skate como
esporte de inclusão.
Entidade - Comunicação e Profissionalização: Um dos pilares do projeto reside em
aperfeiçoar a atual estrutura da Confederação e seu corpo profissional, que atualmente
conta com 21 colaboradores diretos, sendo divididos entre diretoria não remunerada,
funcionários administrativos e equipe técnica multidisciplinar. Os investimentos preveem
aplicação de recursos para incremento de comunicação organizacional, atividades
administrativas, apoio às federações vinculadas e serviços inerentes às atividades da
entidade.
Circuito Eventos & Cursos / Congresso Brasileiro de Skate: Prevê a estruturação de
capacitação contínua para formar mão de obra especializada por meio de cursos anuais de
arbitragem, instrutor de skate e consultor técnico. Os cursos serão realizados em São
Paulo/SP, com a prospecção de participação de 50 pessoas por ano. Este programa
também engloba a realização do Congressos Brasileiros de Skate, cujo público-alvo é
formado por praticantes e profissionais do esporte, simpatizantes e interessados no
segmento. São esperadas 100 pessoas.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA - O presente contrato vigerá a partir de
31/05/2021 (data da assinatura do contrato) até 01/09/2022 (prazo de 90 dias após término
da realização do projeto).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONTRAPARTIDAS - A CONTRATADA se obriga ao
cumprimento das contrapartidas abaixo descritas, além das demais obrigações previstas
ou decorrentes do presente contrato:
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IMAGEM:
Inserção da marca Loterias Caixa ou Loterias Caixa e Governo Federal em:
- 60 Apresentações de Slide
- 88 Backdrops
- 5.000 Camisas/Uniformes
- 3.350 Certificados
- 80 E-mails Marketing
- 275 Materiais Educativos
- 288 Medalhas
- 69 Newsletter Virtual
- 95 placas
- 84 Releases Enviados a Imprensa
- 129 Cheques de Premiações
- 76 Adesivos de Pista
- 01 Site da CBSk - com o título de "Patrocinador Oficial do Skate Brasileiro":
www.cbsk.com.br
- Convites Virtuais - executados nos seguintes programas: 1) Campeonatos profissionais:
2021 Salvador (Setembro), São Paulo (Dezembro), 2022 Santa Catarina (Janeiro), Belo
Horizonte (Abril); 2) Campeonatos amadores - 2021 Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais
(Agosto), São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Espirito Santo (Setembro), Piauí, Ceará e
Pará (Outubro), São Paulo (Novembro), São Paulo (Dezembro), 2022 Santa Catarina e São
Paulo (Fevereiro), Rio Grande do Sul e São Paulo (Abril), Paraná (Maio); 3) Melhores do
Ano - 2021 São Paulo (Dezembro); 4) Congresso Brasileiro - 2021 Brasília (Setembro); 5)
Cursos técnicos: - 2021 São Paulo (Setembro), 2022 São Paulo (Janeiro), São Paulo
(Maio); 6) Seleções Brasileiras Profissional e Júnior – 2021 Rio de Janeiro (Outubro), Rio
de Janeiro (Dezembro), 2022 São Paulo (Fevereiro), Rio de Janeiro (Abril); 7) Entidade;
2021 (Novembro) 2022 (Abril).
- Naming Rights e Título de Patrocinador Oficial do Skate Brasileiro. Esta contrapartida
prevê a inclusão do nome do patrocinador Loterias CAIXA no título do evento e em qualquer
item que o mencione, a exemplo de camisas, bonés, certificados, publicação em redes
sociais, spot de rádio, entre outros. Executada nos seguintes programas; 1) Campeonatos
Amadores - naming rights das seletivas e finais brasileiras, naming rights campeonatos de
manobras nas finais; 2) Seleções Brasileiras (principal, júnior) - Título de Patrocinador oficial
das Seleções Brasileiras de Skate e 02 eventos Meet&Greet; 3) Melhores do Ano – naming
rights; 4) Skate Social - Título de Patrocinador oficial de todos as entidades e os projetos
sociais beneficiados Título de Patrocinadora oficial do Skate brasileiro; 5) Eventos/Cursos
- naming rights do Congresso Brasileiro de Skate. Título de Patrocinador oficial dos cursos
de capacitação técnica da CBSk; 6) Skate Social; 8) Meet&Greet - encontros com os atletas
das Seleções Brasileiras em 2021 e 2022; encontro para Campeonatos Amadores – das
Seletivas e Finais Brasileiras, Campeonatos de Manobras nas Finais, evento Melhores do
Ano, dos eventos e cursos ministrados pela Confederação Brasileira de Skate.
NEGOCIAL:
- 5 Camarotes (simples)
- 20 Cessões de espaço para utilização da caixa (estande/mesa/bancada/quiosque)
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- 12 Cessões de fotos, vídeos e músicas para divulgação do projeto
- 104 Citações no cerimonial na abertura e encerramento do evento
- 4 Direitos de realização de ações promocionais e eventos durante o evento
- 28 Disponibilização de mailling qualificado dos participantes do evento para uso da caixa
- Espaço exclusivo para clientes caixa
- 315 Exibições de chamada institucional no sistema de som do evento
- 162 Exibições de filme promocional da caixa
- 4 Palestra de atletas para a caixa
- 5 Participações de atletas em eventos da caixa
- 12 Realizações de ações de relacionamento / ativações
MÍDIA:
Inserção das marcas Loterias Caixa ou Loterias Caixa e Governo Federal em:
- 40 Autorizações para exibição do show/espetáculo/debate em rede pública de televisão
- 5 Capas de redes sociais
- 6 Criações de evento no Facebook
- 484 Publicações em redes sociais
- 1156 Spots de rádio
- 60 Transmissões ao vivo
- 104 Vinhetas na abertura e encerramento do evento/espetáculo (52 vinhetas de abertura
e 52 de encerramento de cada dia do evento)
SOCIAL:
- Ações de profissionalização
- Arrecadação de alimentos, roupas e outros itens
- Cessão de ingressos para grupos (ongs, associações, escolas públicas etc.)
- Doação de material do evento para entidades filantrópicas
- Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
- Geração de emprego e renda
- Realização de ações abertas à comunidade
- Realização de ações educativas ou sociais
AMBIENTAL:
- Coleta seletiva de lixo
- Doação de banners (ou outros materiais utilizados) para entidades que trabalham com
reaproveitamento
- Inclusão de ações educativas de cunho ambiental
- Plantio de árvores
Parágrafo Primeiro - Anteriormente à efetiva confecção do material que será produzido
para o evento/projeto com a inserção da marca da Loterias CAIXA e do Governo Federal
(esta última, quando não vedada a sua utilização por legislação restritiva de período
eleitoral), a CONTRATADA se obriga a encaminhar, em tempo hábil, o layout das peças
para aprovação da aplicação das referidas marcas, que deverão ser posicionadas,
respectivamente, na parte inferior da peça promocional, à direita.
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Parágrafo Segundo - A CONTRATADA obriga-se a comprovar o cumprimento das
contrapartidas relacionadas no caput desta CLÁUSULA TERCEIRA, em até 60 dias após o
término do projeto e 30 dias após o término de cada Etapa (quando se tratar de desembolso
em parcelas), conforme orientações do ANEXO I, por meio de relatório de avaliação de
resultados, contendo:
- Relatório parcial (quando a prestação de contas for referente a uma parcela do contrato)
contendo os dados do projeto, período e informações referentes à execução do projeto
referente àquela parcela.
- Relatório final contendo breve histórico do que ocorreu no evento, com informações sobre:
local em que aconteceu, período de realização, programação, objetivos alcançados,
quantificação e qualificação do público alvo presente, empregos gerados, valoração de
mídia, ativações, ações de relacionamento realizadas, ocorrências e fatos relevantes
referentes ao projeto.
Parágrafo Terceiro - Fica autorizada a CONTRATADA a utilizar a marca Loterias CAIXA
exclusivamente para o cumprimento das contrapartidas previstas neste contrato.
Parágrafo quarto - Durante o prazo de vigência deste contrato, as logomarcas da
CONTRATANTE por ela aprovadas para utilização pelo CONTRATADO não poderão ser
alteradas sem sua prévia autorização.
Parágrafo quinto - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar divulgação de
sua condição de patrocinadora, podendo inclusive utilizar-se de imagens produzidas no
decorrer do patrocínio.
Parágrafo sexto – As imagens fornecidas à CONTRATANTE serão por esta utilizadas
livremente, desde que o uso não seja contrário à moralidade e à ordem pública, não
cabendo ao CONTRATADO qualquer ressarcimento em razão da utilização, e nem à
CONTRATANTE a responsabilidade pela não obtenção das autorizações aludidas no
parágrafo anterior.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das demais
obrigações previstas neste contrato, a CONTRATADA obriga-se ainda:
I. Não assumir nenhum compromisso publicitário, promocional e/ou de divulgação com
qualquer outro banco ou instituição financeira concorrente da CONTRATANTE para
realização do objeto deste contrato ou qualquer outra ação correlata a ele.
II. A permitir auditoria da CONTRATANTE, ou de terceiros por esta indicados, tendo acesso
a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste contrato.
III. A responder em quaisquer instâncias e esferas, sobretudo na civil, por utilização
indevida e/ou irregular de imagens, sons, textos, fotos e audiovisuais de modo geral, que
venham a caracterizar infração ou ofensa a direitos autorais de terceiros, durante as
apresentações do projeto CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE NO BIENIO 20212022, objeto deste contrato.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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IV. Atender ao estrito cumprimento de qualquer legislação que tenha reflexos no presente
Contrato;
V. Obedecer às determinações legais emanadas das autoridades constituídas, sendo a
única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservâncias delas;
VI. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de ação ou omissão sua durante a execução das obrigações previstas neste
instrumento contratual;
VII. Zelar pela boa imagem dos patrocinadores, não fazendo referências públicas de caráter
negativo ou pejorativo.
VIII. Não divulgar nenhuma informação obtida em razão do conhecimento e da execução
do presente Contrato, considerado o caráter de sigilo concorrencial da CONTRATANTE,
salvo se autorizado por escrito;
IX. Arcar com as despesas, em caso de acidente, decorrentes das atividades do presente
patrocínio, ocasionando invalidez temporária ou permanente ou morte de qualquer
competidor, assistente, filiado ou convidado, além de danos físicos ou materiais causados
a terceiros, ficando a CONTRATANTE isenta das despesas com assistência médicohospitalar, bem como de quaisquer tipos ou espécies de indenizações dele decorrentes,
salvo se a parte lesada for empregado ou prestador de serviços da CONTRATANTE, no
exercício de sua função.
X. Garantir o cumprimento da Resolução COAF nº 30, de 04/05/2018.
XI. Portar-se de modo idôneo, observando as normas e princípios que regem as relações
com a Administração Pública, especialmente o teor da Lei nº 12.846/2013, que “Dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências”,
igualmente conhecida como Lei Anticorrupção, alterada pelo Decreto nº 8.420/15”.
Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO deverá se abster de utilizar, em todas as
atividades relacionadas à execução desta avença, mão-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a referida
medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato, devendo ainda:
I.
Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, emitir declaração, por escrito, de
que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida neste parágrafo.
II.
Somente utilizar menores em seu(s) projeto(s) mediante a autorização expressa
da Vara da Infância e da Juventude, conforme expressamente determinado no artigo 149
e seus incisos da Lei 8.069 de Julho de 1990.
III.
Não utilizar mão-de-obra em condição de trabalho degradante, em todas as
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atividades relacionadas com a execução deste contrato, sob pena de suspensão contratual
e aplicação de penalidades moratórias e rescisórias previstas neste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO DESEMBOLSO PARA O PATROCÍNIO - A CONTRATANTE,
pelo patrocínio, pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 6.430.000,00 (seis milhões,
quatrocentos e trinta mil reais), observada a estrita ordem cronológica das datas dos
desembolsos com os recursos previstos em dotação própria sob a rubrica orçamentária
rubrica orçamentária FDL – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO prevista no orçamento da
CAIXA e suas respectivas exigibilidades, mediante apresentação de recibo ou nota fiscal,
conforme discriminação abaixo:
Parágrafo Primeiro - O pagamento, condicionado à comprovação do cumprimento das
contrapartidas (CLÁUSULA TERCEIRA) e passível de glosa em caso de não comprovação,
será efetuado da seguinte forma:
- PRIMEIRA PARCELA, no valor de R$ 1.929.000,00 (Um milhão, novecentos e vinte e
nove mil reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total patrocinado, a ser
paga a partir de 21/06/2021, após a realização de todas as atividades/ações detalhadas
na Etapa I do cronograma de atividades, contrapartidas e desembolso (ANEXO II) ,
mediante apresentação de nota fiscal ou recibo em nome da CONTRATADA, bem como
comprovação das contrapartidas, na forma especificada no ANEXO I, previstas no
parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, além de relatório parcial de realização da
etapa.
- SEGUNDA PARCELA, no valor de R$ 1.073.810,00 (Um milhão, setenta e três mil e
oitocentos e dez reais), equivalente a 16,7% (Dezesseis virgula sete por cento) do valor
total patrocinado, a ser paga a partir de 21/09/2021, após a realização de todas as
atividades/ações detalhadas na Etapa II do cronograma de atividades, contrapartidas e
desembolso (ANEXO II) , mediante apresentação de nota fiscal ou recibo em nome da
CONTRATADA, bem como comprovação das contrapartidas, na forma especificada no
ANEXO I, previstas no parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, além de relatório
parcial de realização da etapa.
- TERCEIRA PARCELA, no valor de R$ 1.073.810,00 (Um milhão, setenta e três mil e
oitocentos e dez reais), equivalente a 16,7% (Dezesseis virgula sete por cento) do valor
total patrocinado, a ser paga a partir de 21/11/2021, após a realização de todas as
atividades/ações detalhadas na Etapa III do cronograma de atividades, contrapartidas
e desembolso (ANEXO II) , mediante apresentação de nota fiscal ou recibo em nome da
CONTRATADA, bem como comprovação das contrapartidas, na forma especificada no
ANEXO I, previstas no parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, além de relatório
parcial de realização da etapa.
- QUARTA PARCELA, no valor de R$ 1.067.380,00 (Um milhão, sessenta e sete mil e
trezentos e oitenta reais), equivalente a 16,6% (Dezesseis virgula seis por cento) do valor
total patrocinado, a ser paga a partir de 21/02/2022, após a realização de todas as
atividades/ações detalhadas na Etapa IV do cronograma de atividades, contrapartidas
e desembolso (ANEXO II) , mediante apresentação de nota fiscal ou recibo em nome da
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CONTRATADA, bem como comprovação das contrapartidas, na forma especificada no
ANEXO I, previstas no parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, além de relatório
parcial de realização da etapa.
- QUINTA PARCELA, no valor de R$ 1.286.000,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e seis
mil reais), equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total patrocinado, a ser paga a partir
de 21/05/2022, após a realização de todas as atividades/ações detalhadas na Etapa V do
cronograma de atividades, contrapartidas e desembolso (ANEXO II) , mediante
apresentação de nota fiscal ou recibo em nome da CONTRATADA, bem como
comprovação das contrapartidas, na forma especificada no ANEXO I, previstas no
parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, além de relatório final de realização do
projeto.
Parágrafo Segundo - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de crédito em
conta de titularidade da CONTRATADA, mantida na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Parágrafo Terceiro - À exceção do pagamento do preço pactuado no caput desta
CLÁUSULA QUINTA, nenhuma outra responsabilidade financeira será imputada à
CONTRATANTE, atinente ao presente contrato ou a serviços de terceiros relacionados ao
objeto do presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Caberá à
CONTRATANTE:
a) Acompanhar a execução do presente contrato, no período de produção e realização
b) Supervisionar as atividades pertinentes ao presente contrato, a exemplo da
confecção e instalação do material promocional entre outras ações correlatas;
c) Realizar os desembolsos nas condições estabelecidas na CLÁUSULA QUINTA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES - O
inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, por parte da
CONTRATADA, ensejará a imediata suspensão do(s) desembolso(s) relativo(s) ao
presente contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Parágrafo Primeiro – O descumprimento de obrigações assumidas poderá ensejar ainda,
a juízo da CONTRATANTE, garantida a prévia defesa em processo regular, a aplicação
das seguintes penalidades à CONTRATADA, sem prejuízo das demais cominações legais:
a) Advertência – aplicada em caso de descumprimento de cláusulas contratuais que
não causem prejuízo à CONTRATANTE;
b) Multa – aplicada no caso de atraso no cumprimento do projeto objeto desse contrato,
conforme acordados previamente com a CONTRATADA, na CLÁUSULA PRIMEIRA,
que corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por decêndio em
atraso;
c) Multa – aplicada no caso de utilização errada e/ou supressão das marcas “Loterias
CAIXA” e “Governo Federal” (esta última, quando não vedada a sua utilização por
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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legislação restritiva de período eleitoral), que corresponderá a 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato por decêndio até a sua regularização;
d) Multa – aplicada pela rescisão contratual pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais e nos casos de reincidência de conduta omissiva da
CONTRATADA quanto às solicitações da CONTRATANTE, que corresponderá a
20% (vinte por cento) do valor do contrato;
e) Rescisão contratual – pelo não cumprimento das contrapartidas acordadas e/ou
realização do projeto no prazo acordado, total ou parcialmente, importando na
imediata restituição à CONTRATANTE da importância total ou parcial recebida, salvo
motivo de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado;
f) Suspensão temporária – por um período máximo de 2 anos, de contratar com a
CAIXA;
Parágrafo Segundo – No caso de ser devida a restituição de valores à CONTRATANTE,
sobre a importância a ser devolvida incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
mais multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o total do débito.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA declara-se ciente de que o presente contrato é
regido pela Lei 13.303/2016 e expressa o seu pleno conhecimento das normas e
penalidades contidas na mesma.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO - O descumprimento das
condições previstas neste contrato por qualquer das partes contratantes importará na
possibilidade de rescisão do presente ajuste, respondendo a parte infratora pelas perdas e
danos decorrentes, conforme estipulado neste contrato.
Parágrafo Primeiro – Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este
contrato, poderá, a seu exclusivo critério, em procedimento independente da aplicação das
penalidades previstas na cláusula sétima, suspender a sua execução ou sustar o
pagamento das faturas em montante proporcional ao descumprimento, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a obrigação.
Parágrafo Segundo – A ocorrência de qualquer infração contratual obriga a parte infratora
ao pagamento das perdas e danos a que der causa, os quais serão apurados em
procedimento próprio.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA declara-se ciente de que o presente contrato
poderá ser objeto de rescisão administrativa e, neste ato, expressa o seu pleno
reconhecimento dos direitos da CONTRATANTE em tal situação.
CLÁUSULA NONA - IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS - Correrão por conta exclusiva
da CONTRATADA todos os impostos e taxas devidos sobre o objeto deste contrato, bem
como as contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à
execução deste contrato, existente ao tempo de sua assinatura ou que venham a incidir
posteriormente sobre o objeto da presente contratação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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CLÁUSULA DÉCIMA - PRESERVAÇÃO DA IMAGEM - O patrocínio para o projeto
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE NO BIENIO 2021-2022 ocorrer no estrito
cumprimento do objeto deste contrato, resguardando os interesses e preservando a
imagem da CAIXA e do Governo Federal, como participantes do projeto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO CONTRATO Fazem parte integrante e complementar deste contrato a documentação entregue pela
CONTRATADA anteriormente ao ato da assinatura deste contrato, conforme Lei nº.
13.303/2016.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados na presente contratação e durante o período de
execução do contrato, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas quando
da assinatura do ajuste, mediante apresentação da documentação a cada desembolso.
Parágrafo Segundo - Caso seja constatada, mesmo após assinatura do contrato, a
existência de informação falsa ou de documento fraudado pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE promoverá a imediata suspensão dos pagamentos especificados na
CLÁUSULA QUINTA, bem como poderá aplicar a rescisão contratual prevista na
CLÁUSULA OITAVA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE - O presente contrato é
celebrado com base no artigo 27, parágrafo 3º, e artigo 30, caput, da Lei nº. 13.303/2016
(também na Lei 8.313/91 ou na lei 11.438/06, em caso de Ações aprovadas por Leis de
Incentivo à Cultura ou ao Esporte e art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da
CAIXA).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO PARA EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS - Fica
eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF para dirimir as eventuais
controvérsias oriundas da presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROJETOS APROVADOS POR LEI DE INCENTIVO No caso de aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes:
Parágrafo Primeiro - No caso de aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes;
a CONTRATADA deverá apresentar 3 (três) orçamentos.
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE deverá monitorar a destinação cultural ou
esportiva a ser dada aos equipamentos e/ou materiais permanentes, inclusive após a
finalização do contrato, com vistas a assegurar a continuidade da ação patrocinada.
Parágrafo Terceiro - No caso de dissolução da entidade beneficiada, os equipamentos
e/ou materiais permanentes adquiridos com recursos do patrocínio deverão ser doados pela
CONTRATADA a entidades cuja finalidade seja similar a da instituição beneficiada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e validade e, para um só fim, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Brasília

, 31

Assinatura do empregado
Caixa Econômica Federal

de

maio

de 2021

Assinatura do representante da
Confederação Brasileira de Skate

Testemunhas

Nome: ______

Nome: ______

CPF: ___.___.___-__

CPF: ___.___.___-__
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