Contrato IBA nº XXXXXXXX
ANEXO I

GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES
Para fins do Contrato ao qual este anexo é parte integrante, os termos utilizados em suas
cláusulas deverão ter os significados de acordo com o estipulado neste anexo, a menos que
de outra forma venha a ser expressamente definido ou ressalvado, e todos os termos
definidos no Instrumento no singular deverão incluir referência ao plural e vice-versa.
(i) Instrumento – significa este Contrato, a ser firmado entre entidades de
direito privado, para Execução do Projeto e suas cláusulas;
(ii) IBA – significa o Instituto Brasileiro do Algodão, parte signatária deste
instrumento;
(iii) Conselho Gestor – significa o Conselho Gestor do IBA, órgão colegiado
encarregado do direcionamento estratégico e responsável pela gestão da
aplicação dos recursos a serem destinados aos projetos vinculados aos seus
objetivos sociais, tendo como competência, dentre outras indicadas no Estatuto
Social do IBA, a aprovação de projetos;
(iv) Normas – significa o documento denominado Normas para Elaboração,
Análise, Aprovação, Contratação, Fiscalização e Prestação de Contas do IBA e
seus anexos, que disciplina as Modalidades de Convocação para o recebimento
de PROJETOS, o procedimento para elaboração, análise, aprovação,
formalização de contratos, liberação e utilização dos recursos, monitoramento e
fiscalização e prestação de contas dos PROJETOS a serem submetidos ao IBA e o
procedimento para elaboração e aprovação das minutas dos contratos a serem
firmados entre o IBA e as entidades que tiveram seus PROJETOS aprovados.;
(v) Portal – significa o sítio da internet oficial do IBA, através do qual os
interessados poderão ter acesso à Modalidade de Convocação para
apresentação de projetos, bem como se cientificar de outras informações
relativas a seus projetos;
(vi) Modalidade de Convocação – significa o instrumento pelo qual o IBA dá
publicidade à demanda existente e por meio do qual convoca as entidades
interessadas a apresentarem projetos. As Modalidades de Convocação poderão
ser, segundo as Normas, Carta-Convite, Edital e Demanda Direta;
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(vii) Projeto – significa o Projeto aprovado pelo Conselho Gestor apensado no
Anexo III, incluindo o(s) documentos(s) que dele fizer(em) parte;
(viii) Relatório de Execução Técnico-financeira – significa o relatório a ser
apresentado pelo BENEFICIÁRIO no momento da prestação de contas parcial
ou final, que conterá: Relatório Descritivo de Execução; Relatório de Execução
Físico-Financeira; Relação de Pagamentos; Relação de bens; extrato da conta
bancária específica do Projeto e das aplicações financeiras devidamente
conciliadas; comprovante de recolhimento do saldo; e cópias dos
comprovantes fiscais contendo o nome do BENEFICIÁRIO;
(ix) Relatório Descritivo de Execução – significa o documento a ser
apresentado pelo BENEFICIÁRIO que conterá as informações sobre a
execução do Projeto, sobre as ações e atividades programadas e executadas e
os resultados obtidos;
(x) Relatório de Execução Físico-Financeira – significa o documento a ser
apresentado pelo BENEFICIÁRIO que conterá informações acerca da execução
física e financeira do Projeto;
(x) Relação de Pagamentos – significa o documento a ser apresentado pelo
BENEFICIÁRIO ao IBA no qual deverá constar a relação de todos os
pagamentos vinculados ao Projeto, classificados de acordo com o elemento
de despesa, tendo como anexo a cópia dos documentos fiscais
comprobatórios, acompanhada de extrato bancário da conta corrente
especialmente aberta para receber os recursos liberados pelo IBA, bem como
de eventual aplicação financeira, devidamente conciliados, relativos ao
período da prestação de contas, seja parcial ou final;
(xi) Relação de bens – significa o documento a ser apresentado pelo
BENEFICIÁRIO ao IBA que conterá a descrição de todos os bens, inclusive dos
dados que os individualizam (p.ex. número de série, número de chassis e
etc.), adquiridos com recursos liberados pelo IBA ou com a contrapartida
apresentada pelo BENEFICIÁRIO;
(xii) Ata de aprovação – significa a ata da reunião do Conselho Gestor na qual
foi aprovado o Projeto e autorizada a forma de liberação dos recursos
financeiros para seu custeio;
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(xiii) Cronograma de Desembolso – significa o documento no qual ficará
registrada a programação de desembolso financeiro relativa aos recursos que
serão liberados pelo IBA para o custeio do Projeto;
(xiv) Marca – significa a marca nominativa e/ou mista do IBA;
(xv) Royalties – Significa a retribuição financeira paga pelo BENEFICIÁRIO ao
IBA relacionada aos direitos oriundos do desenvolvimento de produtos pelos
BENEFICIÁRIOS, com recursos oriundos do IBA;
(xvi) Terceiro – significa qualquer pessoa, física ou jurídica, exclusive as Partes;
(xvii) Parte – significa o IBA ou o BENEFICIÁRIO; ou, quando utilizada no plural,
indica ambos os signatários;
(xviii) Executora – significa o subcontratado que venha exercer as atividades
objeto deste Instrumento em favor ou em nome do BENEFICIÁRIO.
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ANEXO II

Declaração de Ciência

XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado com sede no XXXXXXXX, Cep XX.XXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. XX.XXX.XXX/000X-XX, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. XXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade
nº. XXXXXXXX e do CPF/MF nº. XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXX,
vem, respeitosamente perante o INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO (“IBA”), declarar para
todos os fins de direito que:
(i)
(ii)

tem plena ciência das Normas para Elaboração, Análise, Aprovação, Contratação,
Fiscalização e Prestação de Contas do IBA (“Normas”), e de seus anexos; e
cumprirá de forma integral as Normas em vigor e suas alterações posteriores,
durante todas as fases do projeto, sob pena de cancelamento do projeto e outras
penalidades.

Declara ainda que possui também que possui conhecimento do Estatuto Social do IBA e de
seu Regimento Interno.
Por ser verdade, firma a presente.

(CIDADE/UF), (DIA) de (MÊS) de (ANO)

______________________________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ/MF nº. XXXXXXXXXX
Representante Legal: XXXXXXXXX
CPF/MF nº. XXXXXXXXXXXX

