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.譲三
ACORDO DE PARCEIROS DE i鵬PLE軸ENTACAO

REF: SHSOO962I2O18

SA.3988I201 8

4くi5BRZ3007,19 - PROJETOS DE BASE ANO 2019

e鵬

a Organizacao das Nac6es unidas pa調各ducaeao, Ciencia e CuItu輪l

doravante denominada de “UNESCO”

e

Associacao Assi雪tencial e P○○mocional da Past○○ai da Osacao de VIcosa

do「avante denominado de “Pa「Ceiro"

Sobre os deveres e obriga96es do pa「ceiro na impIementaeao do p巾eto

465BRZ3007.19. PROJETOS DE BASE ANO 2019

Atividade8 a $elem desemponhadas:

Finalidade da contrata9aO: Parceria de ImPiementa9aO do p「ojeto “PrQjeto Caminhar“,

desenvoIvido peIa institui車o Associa9aO AssistenciaI e Prom∞ional da Pasto「aI da Ora髄O

de VI90Sa, SeIecionada pelo prog「ama Crian9a Espe「anea em 2018, COnfome atividades

descritas no item 14 do plano de trabaIho aprovado peIa UNESCO, Parte integrante do

PreSente Aco巾0. Produtos: Relat伽os tecnicos e financei「OS ParCiais e finais relativos a

impIementacao do prQjeto・ lmportante: OS reIat6rios finan∞i「OS devem se「 obrigatoriamente

acompanhados de extratos bancarios da ∞nta do prqieto e de c6pia dos d∞umentoS

∞mP「Obat6「ios de despesas (notas fisca'S, l’ecibos ou faturas), demonstrando a rea庖acao

das despesas o「cadas no plano de trabaiho. Os 「elat6rios financeiros devem se「 assinados

Pelo rep「esentante IegaI da instituic釦e ce師cado por ∞ntado○ ○eguiamente registrado no

C°nSei11O RegIonal de C°ntab胴acle. Todo e quaique「 PrPjeto financiado peia UNESCO esta

Sujeito a se「 auditado, POr auditoria intema efou extema, 「eServando a Organiza蹄o o direito

de ∞nSuIta「 e/Ou 「equ-Sita「 OS arquivos e 「eg'StroS COntabeis pe…entes a execueao deste

A∞rdo a quaique「 momento, Assim sendo, a institu噂o deve「a mante「 pe10 P「aZo de lO

(dez) anos os documentos a「qulVados do p「Ojet° financiado pela UNESCO.

Confome as provis6es do prqieto descritas o Anexo I, juntamente com o orcamento

aSsociado' PO「 meio deste inst田mentO a UNESCO e o par∞iro acordam o que segue‥

A鵬go I - Deve調s e Ob同ac6es do Paroeiro

l. Segundo as p○○visdes do p「qieto desc冊as no Anexo I, O Parceiro deve realizar o

tI’abaiho designado, ∞mO descrito no pa「agrafo 3 abaixo.

2. Aiem disso, O Pa「cei「o conco「da:

a) Com a estimativa de custo / O Or甲mento aPresentado no Anexo Ii. correspondente

ds atividades a serem reaIizadas peIo Parcei「o;

b) Em se「 finan∞iramente 「esponsavei peIa u輔zapao dos fundos transferidos pela

UN∈SCO, nOS temOS deste Acordo;
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3. ApOs a expi【a9尋O do acordo, O Parceiro nao pode reivindica「 PagamentO Peio trabai11O

nao entregue a temo, C°mo estipuia o Artigo lV・ 2 abaixo.

Artigo IV - Pagamentos e equipamentos

l. Condicaes de pagameIltOs

a) O Paroei○○, PO「 meio da assinatura deste A∞rdo, aceita a 「esponsabilidade pela

implementa髄O das atividades indicadas no Artigo l. A UNESCO deve reaIiza「 OS

PagamentoS 「eIevantes, ∞mO demonstrado no or9amentO nO Anexo i, a Serem

gastos sob responsabiIidade direta do Pa「ceiro.

b) Todos os pagamentos serao feitos na moeda do acordo, A UNESCO nao deve
向Ze「 quaIque「 PagamentO devido nos temos de aco「do a quaique「 PeSSOa que

nao seja o paroeiro ∞ntratado neste instrumento. Os vaIores exp「essos e devid∞

em outra m∝ida que nao o d6ia「 americano se「ao conve巾dos a taxa de cambio

Oficial da ONU em vigor na data do pagamento. O pa「cei「o nao deve ceiebrar

quaique「 Out「O COntrato que POSSa 「eS皿ar em custos alem do va10「 eSPeCificado

acima, Sem O COnSentimento p「evio e escrito da UNESCO, atraVeS do signatario

deste cont「ato. O pa「∞i「O a「caねcom o custo das transferencias banc釦as Iocais.

C) Todos os pagamentos deve「さO Se「 efetuados po「 t「ansfe「encia bancaria. A

UNESCO se略「esponsavei por suas pr6prias taxas bancarias, maS quaIque「 taxa

bancaria intemediaria, bem como as taxas bancanas do p「6prio beneficiario, SeraO

de responsabilidade do pa「CeIro-

2, ParceIas

Os fundos se「ao pagos em parceIas, comO Segue, SOmente aP6s a cert肺cacao da

UNESCO a respく荊O do desempenho satisfat6rio do Pa「Ceiro. e da aprova9aO da

UNESCO em relapao aos relatorios apresentados pelo parcei「O em relacao a cada

PagamentO:

Pagamento �Medianteapresentapaoe �ArtigoI. �DatafinaI �VaIo「 

N「. �ap「OVa9fodaUNESCOdo �Refer合ncia �pa「a 

Sequintet「abaIho ��ap「esentacao 

10 �Contra　　assinatura　　do � �18IOl12019 �R$86.070,00 

contrat○○ 

20 �P○○dutoI � �0210u2019 �R$186.485,00 

30 �P○○dutoFinai � �31Iうり2019 �R$14.種騰,00 

3. Fonte de fundos pa「a pagamento$

a. Se o prqieto fo「 financiado po「 ∞ntribui96es extraor9amen能面as, a UNESCO deve

efetuar os pagamentos ao Parceiro ∞m OS fulndos aIocad°S Peia fo巾e de

financiamento segundo o A∞rdo de FinancIamentO que rege O P画etO descr韓o no

Anexo l. Todos os pagamentos realizados peIa UNESCO se「ao ∞ndicionados ao

「ecebimento, Pela UNESCO, dos fundos da fonte de financiamento.

b・ Caso haja at「aso no pagamento. ou nao haia pagamento dos fundos po「 parte da

fo巾e de financiamento, a UNESCO deve notifica「 o Parcei「o imediatamente. A

UNESCO nao tefa qualque○ ○esponsabiIidade po「 paga「 ou reemboIsar o Pa「ceiro

PO「 atividades 「eaiizadas po「 este ap6s a notificaeao de atraso de pagamento ou

nao pagamento po「 Parte da fonte de financiamento. Em caso de disputa sobre

esta mate「ia, O Pa「cei「O deve recorle「 a fonte de financiamento.

4. Reemboiso

a・ Se o trabalho conespondente a quaiquer pagamento das pa「ceIas acima nao for

reaiizado de foma satisfat6ria para a UNESCO e /Ou a巾es da data de expira9aO
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deste Acordo, a UNESCO te略o direto de 「equere「 「eembolso pa「Cia1 0u integraI

dos fundos t「ansferidos ao Pa「Cei「O. O mesmo se aplica se os t噂baIhos / Servicos

ja entregues e prestados pelo pa「cei「o nao puderem se「 usados ou forem

inadequados em 「eia9aOさるta「efas do trabaIho estipuIadas no A「tigo l acima.

b. QuaIque「 parte dos fundos de ∞ntribuieao da UNESCO para que o pa「Ceiro

impiemente as ta「efas de trabaIho aco「dadas, e que naO Sejam gas(as ao finai

OPe旧CIOnai do p「Qjeto deve ser 「eemboisada a UNESCO.

C. QuaIque「 va10「 a Se「 「eemboIsado deve se「 retomado a UNESCO na mesma

moeda que as pa「ceIas origInais t「ansferidas ao Pa「ceiro.

5, Equipamento

Equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos po「 meio deste aco「do deve略o se「

util屯ados pa「a a execu9aO das atividades do prpjeto, ∞nfome definido no Anexo I. Os

equipamentos deve「a° PemaneCer COmo P「OPriedade da UNESCO. Ao finai do prQjeto,

O Paroeiro devera consuha「 a UNESCO, que decidira ace「Ca da trans(erencia de

tituIaridade de tai equipamento, aP6s a dewida consutta ao pa「Oeiro financiado「 do prQjeto.

Artigo V - AvaIiacao de Desempenho o outsas coれdie6es pertinentes

l. A UNESCO deve reaiizar uma avaIia9aO abrangente do desempenho do Parceiro. A

Primei「a destas avalia96es deve ocorrer em 27/1 2/201 9.

2　Se o desempenho do Pa「ceiro fo「 COnSiderado in§atisfat6ho, a UNESCO deve. mediante

as devidas consuhas com o Pa「cei「O. P「OPO「 medidas pa「a 「e朋Ca「 a Situaeao. Se o

Pa「cei「O naO atender aos 「equisitos da UNESCO neste sentido, O Pa「ceiro recebe略uma

notifica髄o de temino do Acordo, ∞m 3 (tres) meses de antecedchcia.

3. Caso o Parcei「o. por razfo aIem do seu controIe seja incapaz de completa「 o trabaIho

designado descrito no artigo = dentro do prazo previsto neste A∞rdo, O Parceiro deve屯

notifica「 a UNESCO com o intuito de estender o p「azo do A∞rdo. Pa「a p「Qjetos E)dra-

O「9amentarios, a UNESCO deve ∞nSUita「 a fonte financiadora pa「a obte「 a aprova9aO

Previa para taI extensao.

A軸go Vl - Auditorias e avaIiac6es

l. A UNESCO te庵o di「eito' a SuaS Pr6pねs custas e mediante notifica9aO P「さVia po「

esc珊O. de ter os livros e 「egist「OS do Par∞i「o l’e帥vos a ∞nta banc卸a do pr呼O e a

execu9aO do p「Qjeto (e, Se deseja「, Obte「 c6p'a destes) a quaIque「 momento razoaveI e

aceitaveI para o Paroeiro’auditados peIo Audfb「 Intemo / Extemo da UNESCO, Pe10S

auditores =Omeados pela UNESCO ou peIo p「6prio audito「 do Par∞iro,

2. A UNESCO pode realiza「 0U ProVidencia「 uma ava-ia髄O Peri6di∞ da imp-ementapao do

P「Qjeto pelo Par∞iro. Para ta=to・ O Parceiro deve. medlante SOlicぬcao da UNESCO,

Pem師que os representantes ou pessoas designadas pe-a UNESCO visitem o -ocaI (Ou

Ioca-S) e instala96es do prqieto・ insp‘油onem a p「opriedade e anaiisem os livros e

「egistrOs 「eIativos ao prQjeto.

Artigo V= - Condi96es Gerai$

1" S韓ua9aOしegal

O Pa「∞iro' Ou quaIquer pessoa que o par∞i「o venha a empregar pa旧realka「 o

trabalho nao deve ser ∞nSiderado um agente ou membro do quadro de pessoaI da

UNESCO- e n尋O te庵O O direito a qualquer p「iv嶋gio’imunidade, ∞mpenSa悼O OU

「eemboIso n尋o mencio=ado neste A∞rdo, tamPOu∞ tem autoriza髄o de com叩mete「 a

UNESCO ∞m quaIque「 gasto ou out隠s o師ga9des.
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2. Obriga9∂es, Indeniza96es e Seguro

a) O Pa「cei「O atesta que OS Servi9Os Prestados sao um t「abaIho originai, Ou um ProdlI(o.

叩)∞SSO Ou servゆnovo ou aprimorado, eIaborado especificamente para a UNESCO, e

que nao ferem os direitos de te「Cei「os, tamPOu∞ Vioiam qualquer lei aplicavel.

b〉 O Paroeiro deve indeniza「 e isenta「 a UNESCO de quaiquer 「esponsabiIidade po「

quaIque「 Prejuizo. perda ou dano ∞nSiderado como resu船nte da nao observ台ncia as

Obriga96es supracitadas. e po「 quaIque「 apao legaI, demanda ou ∞branea, de quaIque「

esp6cie, que 「eSuife de um ato iIicito ou de omissao po「 parte do Paroei「o, Ou PO「

quaIque「 de seus funcion±涌os. na execu車o deste Acordo.

C) A UNESCO nao se 「esponsabiiizara peIa ∞ntrataeaO de quaIquer segu「O que POSSa Se「

necessa「ia em reIapao a quaIque「 Perda, Iesa, dano ou doen9a que Venha a ∞O叶e「

du「ante a exec山車o deste Aco「do. Caso o Parcei「O ConSidere necessa「io contrata「

Segu「O. eIe con∞rda em faze-io po「 conta p「Opria.

d〉 O parceiro dever釦ndenizar, isenta「. p「Otege「 e defende「. as p「6prias custas, a UNESCO,

SeuS Oficiais, agenteS e emPregados de todos os processos. reelamae6es, demandas e

responsabiIidades de quaiquer natureza ou tipo言nciuindo custos e despesas que vierem

a su「gir em fun9aO de atos ou omissees dos palCeiros ou dos emp「egados dos parceiros

(ofcialS, agenteS Ou Subcontratados) na execu9aO deste a∞「do" Esla cIausuIa se

estende, inte「 alia, aOS Pedidos de indeniza9aO de natu「eza compensat6ria,

「esponsabiiidade de p「Odutos e 「esponsab航dade deco「rente do uso de dispositivos ou

invenc6es patenteadas, matenai ∞m direitos a山O「ais ou outra prop「iedade inteiectuai do

Parcei「o, SeuS emPregados, Oficiais, agenteS, emPregados ou subcontratados. As

Obrigap6es contidas nesta c胎usuia nao cessam com o t6rmino deste aco「do.

3. Uso do Nome, AcrOnimo ou 」ogo oficiai da uNESCO

SaIvo se autonzado po「 esc請O Pela UNESCO, O Pa「Ceiro nao deve usa「 O nOme,

ac「Onimo ou a logo oficiaI da UNESCO, Ou quaique「 ab「eviapao do nome UNESCO, Pa噂

efe直os de pubiicidade ou para out「OS fins.

4, Situa髄o da UNESCO.

O Parceiro deve respeita「 a situacao da UNESCO de organ産a辞O intergovemamental do

Sistema das Nae6es Unjdas, COm Sua Pr6p「ia Const同i9a〇・ O Pa「cei「o confima que nao

tem envoIvimento na pleducao de bens ou na p「esta申O de servi9OS que POSSam

COntra「由「 OS O勘etivos e os princfpios da UNESCO, da OrganほaCaO das Na96es Unidas

Ou de outras instituieOes do sistema das Naeces Unidas.

5, Respon8abiIidade

a. Neれhuma das provisdes deste A∞rdo deve ser interpretada ∞mo eStabeiecimento de

uma parc∈wia legaI separada' ∞nS6rcio' agenCia, a∞「do exciusivo, Ou Outra reiacao

Semel hante.

b" Cada Parte deste A∞「do deve te「 a responsabiiidade exciusiva por seus p「6p os at∞

e omiss6es, inciusive de seus agentes, funcionarios e consuIto「es.

C. O Pa「∞iro pode partieipa「 de ∞ntratOS de comp「a (Pa旧aquis噌O de bens, Obras ou

Serviece, incIusive servi印s de ∞nSuItoria e out「os), Sub∞ntratOS, e OutroS acOrd∞

Subsidiario§. ∞mO juIga「 ne∞SSario e ap「opriado. Contudo, fi∞ entendido que, a

qualque「 tempo' O Par∞iro ∞ntinua responsavei perante a UNESCO po「 cumpri「 ∞m

as obrigaedes p「evistas neste A∞rdo' aSSim ∞mO POr aSSe導urar a boa realiza車O

dos objetivos do prQjeto.

d. O Pa「cei「o deve aplica「・ nO m師mo, OS Pad「es das 「egras e regu-amentos da

UNESCO pa旧Pr∞edimentos de ∞mPraS, SemP「e que fo「 adquiri「 equipame巾OS

Para O PrPjcto, Segundo o documento do prQjeto e o o「camento associac10.

e. O ParoeI「O te略responsabiIidade exclusiva po「 neg∞ia「 e absorve「 todos os custos,

Se houve「, em 「eiacao a possiveis demandas ∞ntra ele, Ou C○ntra a UNESCO,
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「es皿ante do prQjeto, feitas陣)「 SeuS funcion釦os, PeSSOal, COnSuito「es. agentes ou

Su bcontratados

6- PriviI6gios e lmunidades

Nenhuma provisao deste A∞「do, Ou reIacionado a eie, deve se「 ∞nSiderada como uma

ren面cia, impilcita ou explicita, de quaique「 PriviIegio e imunldade da UNESCO.

7. Cess尋o

As Partes nao devem cede「. t「ansferir ou empenhar este Ac○rdo, Ou qualque「 direito,

exigencia ou ob「igacao nos temos deste, sem ∞nsentimento p「6vio po「 esc冊O da outra

Pa青e.

8, Confomidade com a Iei
O Pa「Cejro concorda em 「espeita「 as ieIS dos paises onde opera, e garante que n尋O

Pemitira que qualquer funcionario da UNESCO 「eceba Iucro dileto Ou indi「eto deste

Aco「do. Aiem disso, O Pa「ceiro certifica que eie, tamPOuCO SeuS funcionarios. nao foi

condenado po「 qualque「 crime, e que naO ha, nO PreSente mOmento, quaiquer p「OCeSSO

Ou apaO iegaI ∞ntra ele. Caso isso venha a o∞rrer, O Parcei「o se c○mpromcte a nctifi∞r

a UNESCO imediatamente.

9. Comunicados

a. Quaique「 COmunicado po「 escrito, 「eiatlVO a eSta Carta de Aco「do, deve se「 enviado

ao seguinte endereco:

Pala a UNESCO:　　　　　　　　　　　Para o Pa「ceiro:

Nome:　　　Marlova Jovcheiovitch Nome:　　Jose Marcio Costa

Noleto

Ca「go:　　Di「etora e Ca「go:　　Presidente

Rep「esen向nte da

UNESCO no B「asil

Endere9O: SAS Qd 5 BI H Lt 6 Ed.　EndeleCO: RJoaquimNogueira235

CNpQ 9 Andar

Telefone:　55(061)223-8684　　　　　Telefone: (31) 3892 6130

b. Cada Parte deve infoma「 a outra' POr eSC「ito, SOb「e quaIquer modifica9aO naS

infomac6es acima.

10. Rescさs曇O

Se uma das Partes n如cumpri「 ∞m SuaS O帥ga9des, a Outra Parte pode 「escindi「 este

A∞rdo, mediante uma notificapao po「 escrito a outra Parte. A 「escisao te略efeito tres

(O3) meses ap6s o recebimento da notificapao. O mesmo se apIica em reiapao a
eventos de Fonga MaIo「 que tOmam a 「eal睦噴O do p「Qjeto extremamente pe内osa, Os

exempIos de event∞ de Fo「9a Maio「 incluem, entre O巾OS, maS naO se limitam a, atOS

SOberanos de govemos, guemaS (quer declaradas ou nao), 「eVOlucdes, ∞nflitos civis,

invas艇s, insumeic6es言ncendios, enchentes. epidemias. restriedes de quarentena,

emba喝OS de frete' Ou intemp6ries in∞munS e P「OIongadas・

11. Solu9aO de Dispu組s, A「b軸agem

Todas as dis叩as 「esu胎ntes ou relacionadas a este Acordo devem se「 resolvidas por

entendimento entre aS Partes. Contudo, caso n尋O Seja possivei uma soIu乾o amigaveI,

a disputa deve se「 Submetida a arbitragem, Segundo as 「eg「as de軸das pela Comissao

das Nap6es Unidas sob「e Direto de Com6rcio intemacional (Unifed Nafrons

Comm/SSfon on /nfomaめna/ T伯de Law - UNCI7T弘L).
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17 - Locai de Entrega

巨億de「鵜o
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