EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA

PARTES: Fundação Banco do Brasil e a Prefeitura Municipal de Amargosa, tendo como
intervenientes o Banco do Brasil S.A., a Federação Nacional das Associações Atléticas Banco
do Brasil – FENABB e a Associação Atlética Banco do Brasil – AABB em Amargosa.O
CONVÊNIO tem por objeto a alocação de recursos financeiros necessários à implementação
do Processo Administrativo Projeto Nº 16164.16165.16166.16167 intitulado AABB Comunidade
Amargosa - BA, no âmbito do PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, da
FUNDAÇÃO e FENABB com o objetivo geral de promover o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes de famílias de baixa renda por meio de ações educacionais que
favoreçam sua inclusão socioprodutiva e ampliem sua consciência cidadã, na forma descrita no
Plano de Trabalho da CONVENENTE, previamente aprovado pela FUNDAÇÃO, que integra o
presente Instrumento, independentemente de sua transcrição.O valor total a ser alocado ao
Projeto é de R$ 782.645,59 (setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta e nove centavos), englobando os montantes a serem aportados no período
de 04 (quatro) ano pela FUNDAÇÃO e a contrapartida da CONVENENTE. A Concedente
repassará, para utilização no Projeto, durante o período de 04 (quatro) anos, um total de R$
239.223,19 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos). A
Convenente compromete-se a participar – inclusive com auxílio de outras fontes, se necessário
– com o valor de R$ 543.422,40 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e quarenta centavos), no período de 04 (quatro) anos.A vigência do referido CONVÊNIO
será contada a partir da data de sua assinatura, em 13 de junho de 2017, até 31.01.2021.Pela
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Convenente:Júlio Pinheiro dos Santos Júnior (Prefeito)- Prefeitura Municipal de Amargosa;
Intervenientes:Evandro Santos Ribeiro (Presidente) - Banco do Brasil S/A; Rene Nunes dos
Santos (Presidente) e Pedro Paulo Campos Magno (Vice-Presidente) - Federação Nacional
das Associações Atléticas Banco do Brasil – FENABB; e João Alves Cardoso Filho
(Presidente)- Associação Atlética Banco do Brasil – AABB em Amargosa.

