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ACORDO DE PARCEIROS DE IMPLEMENTAçA0

REF: SHS0I009/2018
SA-3965/2018
465BRZ3007.19 - PROJETOS DE BASE ANO 2019
entre
a Organizaçao das NaçOes Unidas para Educacao, Ciência e Cultural

doravarite denominada de UNESCO"
e
Casa Santa Maria

doravante denominado de 'Parceiro"
Sobre Os deveres e obrigacOes do parceiro na implementação do projeto
465BRZ3007.19 - PROJETOS DE BASE ANO 2019
Atividades a serem desempenhadas:

Finalidade da contratacao: Parcena de irnpiernentaçäo do projeto "improviso da Vida',
desenvolvido pela instituicào Casa Santa Maria, selecionada pelo programa Cnanca
Esperança em 2018, conforme atividades descritas no item 14 do piano de trabaiho
aprovado pela UNESCO, parte integrante do presente Acordo. Produtos: RelatOrios
técnicos e financeiros parciais e finais relativos a imp lementacao do projeto. Importante: os
reiatOrios financeiros devem ser obrigatoriamente acompanhados de extratos bancários da
conta do projeto e de cOpia dos documentos comprobatOrios de despesas (notas fiscais,
recibos ou faturas), dernonstrando a realizacao das despesas orcadas no piano de trabaiho.
Os relatOrios financeiros devern ser assinados pelo representante legal da instituição e
certificado por contador regularmente registrado no Conseiho Regional de Contabilidade.
Todo e qualquer projeto financiado pela UNESCO está sujeito a ser auditado, por auditoria
internal e/ou externa, reservando a Organização o direito de consuttar e/ou requisitar os
arquivos e registros contábeis pertinentes a execucão deste Acordo a qualquer mornento.
Assim sendo, a instituiçao deverá manter pelo prazo de 10 (dez) anos os documentos
arquivados do projeto financiado pela UNESCO.

Confornie as provisOes do projeto descritas o Anexo I, juntarnente corn o orçamento
associado, por rneio deste instrumento a UNESCO e o parceiro acordarn o que segue:
Artigo I - Deveres e obrigaçOes do Parceiro
5. Segundo as provisOes do projeto descntas no Anexo 1, o Parceiro deve realizar o
trabaiho designado, corno descrito no parágrafo 3 abaixo.
6. Além disso, o Parceiro concorda:
)
Corn a estimativa de custo / o orçamento apresentado no Anexo II, correspondente
as atividades a serem realizadas pelo Parceiro;
j)
Em ser financeiramente responsável pela utilizacao dos fundos transferidos pela
UNESCO, nos termos deste Acordo;
I

I-

k) Em apresentar a UNESCO, para aprovaçao, antes do pagarnento de urna nova
parcela, urn relatOrio descritivo do progresso alcançado na irnplernentação, Os
prováveis problernas encontrados e a ação corretiva proposta ou adotada.
Também deve submeter a UNESCO urn relatOrio final, para aprovaçao na major
brevidade possivel, e no maximo em ate três (03) meses apOs o término de todas
as atividades de implementaçao;
I)
Em apresentar a UNESCO, a cada seis (06) meses, urn relatOno financeiro para
aprovacao. 0 parceiro pode utilizar seu prOpno formato de relatOno financeiro,
desde que este inclua todos os dados apresentados:
Ill.
No gabarito financeiro padrão apresentado no Forrnulário AM 7-11;
e) Em apresentar a UNESCO, na rnaior brevidade possIvel, urn relatOrio financeiro
final para aprovação, no prazo máximo de trés (03) rneses apOs a conclusão de
todas as atividades e da liquidação de todas as obngaçOes pendentes. No caso de
acordos de parceiros de irnplernentaçao em montante inferior a US$ 150.000, o
relatOrio financeiro final deve ser certificado pela autoridade financeira do parceiro
(Controlador ou equivalente). No caso de acordos de parceiros de irnplementacão
onde o valor transferido ao parceiro equivale a US$ 150.000 ou rnais, 0 relatOrio
financeiro final deve ser auditado pelo Auditor Externo do Parceiro. 0 Parceiro
deve informar a UNESCO o nome e a endereço de seu Auditor Externo;
f)
Em manter os livros e registros financeiros e todos os recibos (originais ou cOpias
autenticadas do original);
g) Em manter livros separados de suas próprias despesas sobre os recursos
financeiros transferidos pela UNESCO nos termos deste Acordo;
h) Em participar ativamente da revisão e da avaliaçao das atividades de
implementaçao e, se necessáno, do planejamento de qualquer fase subsequente
do projeto;
i)
As designaçães de trabalho e os produtos a serem entregues pelo Parceiro estäo
descntas no termo de referência anexo.
Artigo Ii - Deveres e obrigaçoes da UNESCO

5. Segundo as provisöes do projeto descritos no Anexo I, a UNESCO é a coordenadora do
projeto. Portanto regras e os regulamentos financeiros e adrninistrativos da UNESCO
para implernentação se aplicarn a este Acordo, salvo se expressamente decidido de
outra forma.
6. Os principais deveres e obrigaçOes da UNESCO na gestão e coordenação do projeto
abrangern:
g) Garantir a gestão e a coordenaçao geral da implementação;
h) No caso de projetos extraorçamentários, assegurar a interface corn a fonte de
financiamento, inclusive a apresentacão tempestiva de relatOrios descritivos e
financeiros;
i) Outros, se necessário.
Artigo HI - Duraçao do acordo

7. Se o acordo não for assinado pelo Parceiro e devolvido a UNESCO ate 17/12/2018, no
mais tardar, ele sera considerado nulo e inválido, a menos que seja assinado pelas duas
partes.
8. A data de entrada ern vigor do acordo é a data de assinatura pebo Parceiro, sendo a data
de expiraçäo a data em que a UNESCO aprovar o trabalho apresentado pelo Parceiro ou,
no mais tarde, o prazo para apresentaçao dos relatOrios correspondentes ao pagarnento
final indicado no Artigo IV. 2 abaixo.

9. Apos a expiraçao do acordo, a Parcekn nao pods reivindicar pagamento palo tiabaiho
nAo entregue a termo, corno estipula 0 Artigo IV. 2 abaixo.
Aitigo IV - Pagamentos e equlpamentos
1. Condiçon do pagamentos
9) 0 Paiim, pa melo do assinatura deste Motto, aceita a responsabilidade pets
knplementacAo des advidades indicadas no Migo I. A UNESCO deve realizar Os
pagamentos relevantes, como demonstrado no orcamento no Mexo I, a seresn
gatos sob responsabuidade direta do Parceiro.
h) Todos os pagamentos serao feitos no rnoeda do acordo. A UNESCO nao deve
fazer qualquer pagamento devido nos teimos de acordo a qualquer pessoa qua
Mo -0 parcelro contiatado nests instmmento. Os valoies expressos e devidos
em outra moeda qua Mo o dolar ameilcano set convertidos a taxa de càmbio
oficlal do ONU em vigor na data do pagamento. 0 parcelro Mo deve celebrar
qualquor outro contrato qua posse resultar em custos alem do valor especificado
acims, sam o consentimento previo e escrito do UNESCO. atraves do signatario
deals contrato. 0 parceko arcare corn 0 custo dos tmnsferências bancadas locals.
i) Todos os pagatnentos devetáo ser efetuados por transffirencia bancaria. A
UNESCO sent Tesponsável por suas proprias tans bancérias, mas quaiquer tan
bancagla intermedjaila, born cotno as texas bancáuias do prépito beneficiaflo, serão
de responsabilidade do parceiro.
2. Pamela
Os Amos serao pagos em pameias, como segue, semen to apos a certflicacäo do
UNESCO a respeito do desempenho satisfatorio do Parceiro, e do apcovacao do
UNESCO em relaçao aos relatios apresentados polo parceiro em relaçâo a coda
pagemento:
Page men to
Nr.
10
20
30

Med laMe apresentaçäo a
apiovação do UNESCO do
secuinte trabaiho
Contra assinatura do contrato.
Produto I
Produto Final

Artigo I.
Referenda

Data final
Para
apresentaçao
18/01/2019
02/0412019
31/1212019

Valor

i

RS 26.185,9 5
RS 61.069,55
4.691,66 i

a

3. Fonts do fundos pan pagamontos
a. Se o piojeto for financiado per conbibuiçöes extraorçacnentarlas, a UNESCO deve
efetuar Os pagamentos so Parceiro corn Os fundos alocados pals fonts de
financiamento segundo 0 Acordo de Elnanclamento qua ,ege 0 pmjeto descñto no
Anexo I. Todos os pagamentos realizados pals UNESCO serao condiclonados so
recebimento. pete UNESCO, dos fundos do fonte de financlamento.
b. Case haja aixaso no pagamento, ou Mo haja pagamenfo dos fundos per peale do
fonte de financiamento, a UNESCO deve notificar o Paute4ro imedlatamente. A
UNESCO Mo terá qualquer responsabidade por pager ou reembolsac 0 Paiteiro
por atividades realizadas per eats apos a notificacao de atraso de pagamento ou
Mo pagarnento per parts do fonte de financiamento. Em caso de disputa sabre
esta materia, 0 Parceiro dove reconer a faMe de financiamento.
4. Reembolso
g. Se o txabatio correspondents a qualquer pagamento des patcelas acima nAo for
realizado de forma satistatoda pare a UNESCO e /ou antes do data de expsacao
deste Mordo, a UNESCO tore o dielto de requerer reetnbclso parcial ou integral

dos fundos transfendos ao Parceiro. 0 mesmo se aplica se Os trabalhos / servicos
ja entregues e prestados peto parceiro não puderem ser usados ou forem
inadequados em relaçao as tarefas do trabaiho estipuladas no Artigo I acirna.
Qualquer parte dos fundos de contribuicao da UNESCO para que o parceiro
implemente as tarefas de trabalho acordadas, e que não sejarn gastas ao final
operacional do projeto deve ser reembolsada a UNESCO.
Qualquer valor a ser reembolsado deve ser retornado a UNESCO na mesma
moeda que as parcelas originais transferidas ao Parceiro.
Equipamento

Equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos par meio deste acordo deverão ser
utilizados para a execução das atividades do projeto, conforme definido no Anexo I. Os
equipamentos deverão permanecer como propnedade da UNESCO. Ao final do projeto,
a parceiro deverá consultar a UNESCO, que decidirá acerca da transferéncia de
titulandade de tal equipamento, apOs a devida consulta ao parceiro financiador do projeto.
Artigo V - Avaliacao de Desempenho e outras condicOes pertinentes

7. A UNESCO deve realizar uma avaliaçao abrangente do desempenho do Parceiro. A
pnrneira destas avaliacOes deve ocorrer em 27/12/2019.
8. Se o desempenho do Parceiro for considerado insatisfatOrio, a UNESCO deve, mediante
as devidas consultas corn o Parceiro, propor medidas para retificar a situação. Se o
Parceiro não atender aos requisitos da UNESCO neste sentido, a Parceiro receberá urna
notificaçao de término do Acordo, corn 3 (três) meses de antecedéncia.
9. Caso o Parceiro, por razào alern do seu controle seja incapaz de completar a trabalho
designado descrito no artigo II dentro do prazo previsto neste Acordo, o Parceiro deverá
notificar a UNESCO corn o intuito de estender o prazo do Acordo. Para projetos Extraorcamentanos, a UNESCO deve consultar a fonte financiadora para obter a aprovação
previa para tal extensão.
Artigo VI - Auditorias e avaliaçoes

5. A UNESCO terá o direito, a suas prOpnas custas e mediante notificação prévia par
escrito, de ter as livros e registros do Parceiro relativos a conta bancária do projeto e a
execuçäo do projeto (e, se desejar, obter cOpia destes) a qualquer momenta razoável e
aceitAvel para o Parceiro, auditados pelo Auditor Interno / Externo da UNESCO, pelos
auditores nomeados pela UNESCO ou pelo próprio auditor do Parceiro.
6. A UNESCO pode realizar ou providenciar urna avaliacao periOdica da implementaçào do
projeto pelo Parceiro. Para tanto, o Parceiro deve, mediante solicitacão da UNESCO,
permitir que as representantes ou pessoas designadas pela UNESCO visitem o local (ou
locais) e instalacOes do projeto, inspecionem a propriedade e analisem as Iivros e
registros relativos ao projeto.
Artigo VII - CondiçOes Gerais
21.

Situaçao Legal

O Parceiro, ou qualquer pessoa que a Parceiro venha a empregar para realizar a
trabalho não deve ser considerado urn agente ou membro do quadra de pessoal da
UNESCO, e não terâo a direito a qualquer privilegio, imunidade, compensaçao ou
reembolso não mencianada neste Acordo, tampauco tern autanzaçao de cornprometer a
UNESCO corn qualquer gasta ou outras obngaçöes.
22.

ObrigaçOes, Indenizacaes e Seguro

O Parceiro atesta que Os serviços prestados são urn trabalho original, ou urn produto,
processo ou serviço nova ou apnmorado, elaborado especificamente para a UNESCO, e
que não ferem as direitos de terceiros, tampouco violarn qualquer lei aplicável.
O Parceiro deve indenizar e isentar a UNESCO de qualquer responsabilidade par
qualquer prejuIzo, perda ou dana considerado como resultante da não observância as
obrigaçoes supracitadas, e par qualquer açao legal, demanda ou cobrança, de qualquer
especie, que resulte de urn ato ilicito ou de ornissão por parte do Parceiro, ou por
qualquer de seus funcionános, na execução deste Acordo.
k) A UNESCO não se responsabilizará pela contratacao de qualquer seguro que possa ser
necessária em relacao a qualquer perda, lesa, dana ou doença que venha a ocorrer
durante a execucao deste Acordo. Caso a Parceiro considere necessáno contratar
seguro, ele concorda em faz6-lo par canta prOpria.
O parceiro deverá indenizar, isentar, proteger e defender, as prOprias custas, a UNESCO,
seus oficiais, agentes e empregados de todos as processos, reclamaçOes, demandas e
responsabilidades de qualquer natureza ou tipo, incluindo custos e despesas que vierem
a surgir em funçao de atos ou omissães dos parceiros ou dos empregados dos parceiros
(oficiais, agentes ou subcontratados) na execução deste acordo. Esta clAusula se
estende, inter alia, aos pedidos de indenização de natureza cornpensatOria,
responsabilidade de pradutos e responsabilidade decorrente do usa de dispositivos au
invençOes patenteadas, material corn direitos autorais ou outra propnedade intelectual do
parceiro, seus empregados, oficiais, agentes, empregados ou subcontratados. As
obrigaçoes contidas nesta cláusula não cessam corn a término deste acorda.
23.

Uso do Nome, Acrónimo ou Logo oficial da UNESCO

Salvo se autorizado por escrito pela UNESCO, o Parceiro nao deve usar o nome,
acrônimo ou a logo oficial da UNESCO, ou qualquer abreviaçao do name UNESCO, para
efeitos de publicidade ou para outros fins.
24.

Situacao da UNESCO.

O Parceiro deve respeitar a situaçao da UNESCO de organização intergovernamental do
sistema das Naçoes Unidas, corn sua prOpna Constituicao. 0 Parceiro confirrna que não
tem envolvimento na produção de bens ou na prestaçaa de servicos que possam
contrariar as objetivos e os principias da UNESCO, da Organização das NaçOes Unidas
ou de outras instituiçOes do sistema das NacOes Unidas.
25.

Responsabilidade

a. Nenhuma das provisoes deste Acordo deve ser interpretada como estabelecimento de
uma parcena legal separada, consOrcio, agenda, acordo exclusivo, ou autra relaçao
semelhante.
b. Cada Parte deste Acordo deve ter a responsabilidade exclusiva por seus prOprios atos
e omissöes, inclusive de seus agentes, funcionãrios e consultores.
c. 0 Parceiro pode participar de contratos de compra (para aquisição de bens, obras ou
serviços, inclusive serviços de consultoria e outros), subcontratos, e outros acordos
subsidiArios, coma julgar necessário e apropriado. Contudo, fica entendido que, a
qualquer tempo, a Parceiro continua responsável perante a UNESCO par cumprir corn
as obngaçöes previstas neste Acordo, assim coma par assegurar a boa realizacão
dos objetivos do projeto.
d. 0 Parceiro deve aplicar, no minimo, as padres das regras e regulamentos da
UNESCO para procedimentos de compras, sernpre que for adquirir equiparnentas
para a projeto, segundo a documento do projeto e a orçamento associado.
e. 0 Parceiro tera responsabilidade exciusiva P01 negociar e absorver todos as custos,
se hauver, em rebação a possIveis demandas contra ele, ou contra a UNESCO,

resultante do projeto, feitas por seus funcionários, pessoal, consultores, agentes ou
subcontratados.
26.

27.

Privilegios e Imunidades
Nenhuma provisao deste Acordo, ou relacionado a ele, deve ser con siderada como uma
renüncia, implicita ou explIcita, de qualquer privilégio e imunidade da UNESCO.
Cessão

As Partes não devem ceder, transferir ou empenhar este Acordo, ou qualquer direito,
exigência ou obrigação nos termos deste, sem consentimento prévio por escnto da outra
Parte.
28.

29.

Conformidade corn a lei
O Parceiro concorda em respeitar as leis dos palses onde opera, e garante que não
permitirá que qualquer funcionário da UNESCO receba lucro direto ou indireto deste
Acordo. Além disso, o Parceiro certifica que ele, tampouco seus funcionários, não foi
condenado por qualquer crime, e que nao ha, no presente momento, qualquer processo
ou açao legal contra ele. Caso isso venha a ocorrer, o Parceiro se compromete a notificar
a UNESCO imediatamente.
Comunicados

a. Qualquer comunicado por escnto, relativo a esta Carla de Acordo, deve ser enviado
ao seguinte endereço:
Para a UNESCO:

Nome:
Cargo:

Endereço:
Telefone:

Marlova
Jovchelovitch
Noleto
Diretora
e
Representante
da
UNESCO no Brash
SAS Qd 5 BI H Lt 6 Ed.
CNpQ 9 Andar
55(061)223-8684

Para o Parceiro:
Sergio Roberto Nicoletti
Nome:
Cargo:

Presidente

Endereço: Av Joao Batista Grava 32
lelefone:

(14) 3842-3355

b. Cada Parte deve informar a outra, por escrito, sobre qualquer modificação nas
informaçOes acima.
30. Rescisão

Se uma das Partes não cumprir corn suas obrigaçaes, a outra Parte pode rescindEr este
Acordo, rnediante uma notificaçao por escnto a outra Parte. A rescisão terá efeito trés
(03) meses apOs o recebimento da notificação. 0 mesmo se aplica em relaçao a
eventos de Força Maior que tornam a realizaçao do projeto extremarnente perigosa. Os
exemplos de eventos de Força Major incluem, entre outros, mas nao se limitam a, atos
soberanos de govemos, guerras (quer declaradas ou nao), revolucöes, conflitos civis,
in vasOes, insurreiçOes, incêndios, enchentes epidemias, restnçOes de quarentena,
embargos de frete, ou intempénes incomuns e prolongadas.
11. Solucäo de Disputas, Arbitragem

Todas as disputas resultantes ou relacionadas a este Acordo devem ser resolvidas por
entendimento entre as Partes. Contudo, caso não seja possivel uma solução amigável,
a disputa deve ser submetida a arbitragem, segundo as regras definidas pela Comissão
das NaçOes Unidas sobre Direito de Comércio Intemacional (United Nations
Commission on International Trade Law - UNCITRAL).

12. Aditamentos

Este Acordo pode ser modificado somente por escrito, devidarnente assinado pela
UNESCO e o Parceiro, e expressamente designado e norneado como urn aditamento.
13. Trabalho Infantil

a. 0 Parceiro afirma e garante que ele, tampouco qualquer de seus fornecedores, nao
tern envolvimento ern qualquer prática inconsistente corn os direitos estabelecidos na
Convençao sobre os Direitos da Criança, inclusive seu Artigo 32 que, entre outros,
requer que a crianca seja protegida contra desempenhar qualquer trabalho que possa
ser perigoso ou que venha a interferir corn sua educaçao ou, ainda, que seja
prejudicial a saüde da cnança ou a seu desenvolvimento mental, espiritual, moral ou
social.
b. Qualquer violaçao a esta afirmaçäo e garantia ensejará a UNESCO o direito de
rescindir este Acordo imediatamente, mediante notificaçao ao Parceiro, sem custos
para a UNESCO.
14. Antiterrorismo

0 Parceiro concorda em realizar todos os esforços necessános para assegurar que
nenhum fundo da UNESCO recebido nos termos deste Acordo seja utilizado para
apoiar pessoas ou entidades associadas ao terrorismo, e que os recipiendários de
qualquer valor fomecido pela UNESCO, nos termos deste Acordo, não constern da lista
rnantida pelo Comitê do Conseiho de Segurariça estabelecida segundo a resoluçao
1267 (1999).
lista
acessada
em:
A
em
inglês
pode
ser
HTTP://www.un.org/Docs/sc/committees/1 267/1 267LitsEnq .htrn. Esta provisão deve ser
incluida em todos os subcontratos ou subacordos celebrados nos termos deste Acordo.
15. Direitos Autorais, Patentes e outros Direitos Proprietãrios
A UNESCO terá direito de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade,
incluindo, mas nao se limitando a, patentes, direitos autorais e marcas corn
relaçao a produtos ou documentos e outros materials que tenham relacao direta
ou sejam produzidos ou preparados ou coletados em consequência de ou durante
o curso da execucao deste Contrato. 0 Parceiro deverá tomar todas as medidas
necessárias, executar todos os documentos necessários e dar assistência geral
na garantia de tais direitos de propriedade e em sua transferência para a UNESCO
em cumprimento aos requisitos da Iegislacao pertinente.
16. Anexos
Os anexos são parte integral deste Acordo de Parceiros de lmplementação. 0 Parceiro
atesta que os Anexos estão a sua disposiçâo e que ele/ela está ciente de seu conteüdo e
dos compromissos pertinentes.
- Anexo I: Documento de projeto, com a devida discnminaçao do orçamento para o
projeto ser irnplernentado.
- Anexo II: A estimativa de custo / orçamento correspondente as atividades a serem
realizadas pelo Parceiro.
Elaborado em trés vias.

Em nome da UNESCO:

Marlova v he ch Noleto[Nome]
[Cargo]
Diretora e Representante da UNESCO no Brash

Em nome do Parceiro:

Sério Robe
[Ca
Presidente

etti[Nome]
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Dados Gerais
1 - Acordo
465BRZ3007 - CRIANA ESPERANA PROJETOS
3- Unidade
Rede Giobo/Rede Giobo
5- Agente Financeiro
6- Categoria de Gasto
6a:
6b:

9

-

12- Codigo do Projeto
1465BR.A3007

-

4- Titulo do Projeto
4658RZ3007.19 - PROJETOS DEBASE ANO 2019
8- Enquadramento AP/PRODOC
7 - "No Objecton"(Obrigatoriedade)
NAO
Objetivo ... :
Resultado:
Atividade.:

Finahidade da Contratacäo:

10

-

11

-

Objeto da Contratacao

Atividades que deverâo ser executadas
Finalidade da contratação: Parceria de impiernentaçao do projeto "Improviso da Vida". desenvoivido pela instituicao Casa Santa Maria,
selecionada pelo programa Crianca Esperanca em 2018, conforme atividades descritas no item 14 do piano de trabalho aprovado pela UNESCO,
parte integrante do presente Acordo. Produtos: RelatOrios técnicos e financeiros parciais e finais reiativos a implernentaçao do projeto. importante:
os relatOrios financeiros devem ser obrigatoriarnente acompanhados de extratos bancarios da conta do projeto e de côpia dos documentos
comprobatOrios de despesas (notas fiscais, recibos ou faturas), dernonstrando a reaiizacao das despesas orcadas no piano de trabalho. Os
reiatOrios financeiros devern ser assinados pelo representante legal da instituicäo e certificado por contador regularmente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Todo e quaiquer projeto financiado pela UNESCO esta sujeito a ser auditado, por auditoria interna e/ou externa,
reservando a Organizaçao o direito de consultar e/ou requisitar os arquivos e registros contábeis pertinentes a execuçflo deste Acordo a qualquer
mornento. Assirn sendo, a instituicao deverá manter pelo prazo de 10 (dez) anos os documentos arquivados do prOjeto financiado pela UNESCO.

12

-

Produtos(ou resuftados) intermediários e finals:

13

-

Requisitos de Quaiificaçao:

14

-

Vigencia do Contrato:
inicio:

17/12/2018

Termino:

31/12/2019

15- Condicaes de Pagamento
Parcela no

Apes

cumprimento/entrega e aprovacão pela
UNESCO da(o) seguinte atividade/produto

Contra assinatura do contrato.
10

20

L30

itens 11/12 doTR

Ultima data para entrega

I

18/01/2019

Valorda parcela
R$ 28185.95

)bs.: Piano de trabaiho aprovado peia UNESCO para o periodo de janeiro a dezembro de 2019. Esta primeira parceia será paga como
idiantarnento para custear as despesas iniciais do projeto (principaimente para a contratacao de pessoal), durante os meses de janeiro
1 marco de 2019, corn base no piano de trabaiho aprovado pela UNESCO para o anode 2019.
Produto I
02104/2019
R$61069.55
)bs.: 1)(produto l)-(a) Relatorio descritivo e anailtico Parcial I correspondente ao periodo de janeiro a marco/2019. (b) Cronograma de
xecução atualizado, corn indicacao das atividades executadas e a executar. (C) Reiatôrio financeiro correspondente ao periodo de
aneiro a rnarco/2019, que devera ser apresentado de acordo corn as orientacôes para a eiaboração da prestacflo de contas. (d)
Parecer técnico elaborado pelo proflssionai (engenheiro ou arquiteto) responsavel pela obra ou benfeitoria, atestando que Os servicos
lté esta etapa foram realizados de acordo corn as exigencias previstas nas legislaçOes nacional e local, SE CASO 0 PROJETO
PREVER A REALIZAAO DE OBRAS. (e) RelatOrio fotogràfico para registro dos servicos de obra ou benfeitoria executados no
eriodo de janeiro a rnarço/2019, SE CASO 0 PROJETO PREVER A REALIZAcAO DE OBRAS. lrnportante- os relatOrios financeiros
tevem ser obrigatoriarnente acompanhados de extratos bancários da conta do projeto e de copia dos docurnentos cornprobatOrios de
fespesas (notas fiscais, recibos ou faturas), dernonstrando a reahizacao das despesas orcadas no piano de trabalho. Os relatorios
inanceiros devem ser assinados pelo representante legal da instituicao e certificado por contador regularmente registrado no Conseiho
Regional de Contabilidade. Todo e quaiquer projeto financiado pela UNESCO está sujeito a ser auditado, por auditoria interna e/ou
xterna, reservando a Organizacao o direito de consultar e/ou requisitar Os arquivos e registros contábeis pertinentes a execuçao deste
cordo a qualquer rnornento. Assirn sendo, a instituiçâo devera rnanter pelo prazo de 10 (dez) anos os documentos arquivados do
financiado peia UNESCO.
Produto Final
31/12/2019
R$ 4697.66

:7

)bs.: 2) (produto Final) -(a) RelatOrio Final, descritivo e analltico. 0 relatOrio final deve sistematizar informaçoes programaticas sobre o
lesenvolvimento DE TODO 0 PROJETO. (b) RelatOrio financeiro final correspondente ao periodo abril a dezembro/2019, que deverá
er apresentado de acordo corn as orientacOes para a elaboracao da prestaçao de contas relativo aos recursos recebidos na segunda
)arcela. Essa Ultima será liberada na forma de REEMBOLSO. (c) Parecer técnico elaborado pelo profissional (engenheiro ou arquiteto)
esponsavel pela obra ou benfeitoria, atestando que os servicos foram realizados de acordo corn as exigencias previstas nas
egislacoes nacional e local e que o espaco fisico em que a obra ou benfeitoria foram feitas está em plenas condicoes de uso, SE
ASO 0 PROJETO PREVER A REALIzAcAO DE OBRAS. (d) RelatOrio fotograflco para registro dos servicos de obra ou benfeitoria
xecutados no periodo abril a dezembro/2019, SE CASO 0 PROJETO PREVER A REALIZAcAO DE OBRAS. Importante- os relatOrios
inanceiros devem ser obrigatoriamente acompanhados de extratos bancários da conta do projeto e de cOpia dos documentos
:omprobatOrios de despesas (notas fiscais. recibos ou faturas), demonstrando a realizacao das despesas Cicadas no piano de
rabalho. Os relatOrios financeiros devem ser assinados pelo representante legal da instituicfio e certificado por contador regularmente
egistrado no Conselho Regional de Contabilidade. Todo e qualquer projeto financiado pela UNESCO está sujeito a ser auditado, por
uditoria interna e/ou externa, reservando a Organizacao o direito de consultar e/ou requisitar os arquivos e registros contábeis
,ertinentes a execucäo deste Acordo a qualquer momenta. Assim serido, a instituicàa deverá manter pelo prazo de 10 (dez) OflQS Os
ocumentos arguivados do projeto financiado pela UNESCO.
Total:
16— Pagamento adiantado
Nâo.
Finalidade do adiantamento: (justificativa detalhada)

.

--

-------

R$ 93.953,16

17 - Local de Entrega
Endereco:
Telefone
_Responsavel peloRecebimento:
18— Validade da Proposta
ppstadeverá ter vaHdade minima dedias,acontarda data daapresentçp.
19— Apresentacao da Proposta (documento de habilitacao, proposta técnica, proposta financeira etc.)
Obs. 1) As propostas deverão ser sempre apresentadas em duas vias, sem rasuras, assinadas pelo representantes legal da empresa e corn
todas as paginas rubricadas;
2) indicar, quando for o caso, o nOmero de envelopes e o conteUdo de cada um deles.
20-. Documentacao Exigida
21 - Critérios de Avaliacao
(Indicar os quesitos, as pontuacOes minima e maxima para cada urn, os percentuais relativos de qualidade e preço e as formulas a serem
utitizadasnaapuracao dos resultados)
22— Penalidades:
Multa de rnora. diana de % nos prirneiros dias; e de % do dia em diante, calculada sobre o valor total do Contrato, por impontualidade
c)
no cumprimento das obrigaçOes pactuadas, exceto se motivada, cornprovadarnente, por caso fortuito ou motivo de forca rnaior.
Muita cornpensatOria de % ao mês, calculada pro rata tempore sobre o valor total das obrigacoes contratadas, caso a empresa
contratada nab entregue o produto ou execute o servico no prazo estipulado, exceto se motivada, comprovadarnente, por caso fortuito
oumotivodeforcamaior.
23 - Pedidos de informacoes e Esclarecimentos:
Eventuais pedidos de inforrnacOes/esclarecirnentos deverão ser encaminhados a UNESCO, por escrito, num prazo de ate 3 (Trés) dias Weis
anteriores a data fixada para a entrega da proposta de preco e dos documentos de habilitacao, enderecado a Representacao da UNESCO no
Brash, nesta Capital, SAS Quadra 05 Bloco H Lote 06 Ed. CNPq/IBICT/UNESCO - 100 Andar sala 1002, CEP 70070-914, diretarnente ao
Presidente da Comissão de Licitacao da UNESCO. As respostas serão divulgadas pela UNESCO, tambern por escrito, a todas as empresas
convidadas a participar do Licitacao, num prazo de ate 1 (um) dia Otil antes do data marcada para entrega dos propostas de preco e dos
documentos de habilitacao técnica. Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereco eletrOnico
na Internet, sendo que as consultas poderäo ser enderecadas ao e-mail: licitaunesco.org.br . A consulente devera indicar, no abertura do texto
da mensagem, o nUmero da Licitacao a que se refere a consulto.
d)

'

