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TERMD DE CDDPERRÇÃD MÚTDA DUE ENTRE er
CELEBRAM D TRIBUNAL DE Der-rms DD EETADD DD

EEFIRITD EANTD E A SECRETARIA DE EETADD DE

DDHTRDLE E TRANSPARENCIA, DEJETWAHDD D

IHTERDÃHEID E A. DDDPERAÇÃD TEemeD DlDá'rleD

- DIERTiFleD E CULTURAL.

E TRIBUNAL DE CDNTAE DD ESTADD DD EEPIRJTD SANTO. Dem endereçD na Rua

JDee Alexandre Buaiz, nº 157"' Enseada DD Suá. Vitória ES — CEP: EHDED-Dtm, ineerita nD

DNFJIMF DDD D n'ª 28,483.D14IDDD1-22. neete ate representada: Der seu presidente

DDNSELHEIRD SÉRGID ABDLIDIE FERREIRA PINTD, Derauante denDrnirradD TDEEE e a

EECRETARIA DE ESTADO DE CDHTRDLE E TRANSPARENCIA - EEDDNT. Dem Dede na

Av. Gevernader Bleyr - Ed. FaDiD Rueehi, 235. E.“ andar. DentrD - vitória — ES. íneerita nD

CNPJIMF DDI: D nº 31.???55[HÚDD1-45. neste atD repreeentach pDr eeu Deeretáriu. MARDDE

PAULO PUGNRL Dh SILVA I'EEDIUEM, de eemurn aDDrdD. eelehrar D Dreeente TERMO DE

DDDFERAÇÃD MÚTUA, eanDrme ae eeguintea elaueulae e DDnDiçDee:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DD DBJETWD

1.1 D Dreeente TERMO DE DDDPERAÇÃD MÚTUA tern eDmD DbjetD D intereâmDiD e

DDDDeraçãD tDDniDa didatiDD-eientíflea e euhtural e D eetaheleeimeme de mecaniemue para

eua realizaçau.

1.2. ND intereàrnDie e Deeperaçâe incluem-ae a realizaçãe de eetuDDe. Dureee eepeeifieee,

atividadee culturais em áreas de intereeae Demum e a pa D reeíprDDa nee Dureue
regularmente minietraDDe DDr Dada Denvenente.
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1.3. 0 número de vagas para a partioipação reoiprooa em oursos regulares Floa a oargo do

oooperado provedor do curso, deuendo informar. previamente, ao outro, para tins de
divulgação. oom um prazo minimo de 15 [quinze] dias.

1.4. Cls projetos e atividades espeolfioos deoorrentes deste TERMD serão detinidos em

respectivos Planos de Trabalho, nos quais serão estabelecidos, de maneira oirounstanoiada.

os objetiuos espeoitioos, o planejamento das atividades que serão desenvolvidas e
respectivos oronogramas. os oustos para elaboração e desenvolvimento dos eventos. bem

como as obrigações de oada parte.

1.5. Cada plano de trabalho desenvolvido nos termos do item anterior terá que ser analisado

e previamente aprovado, segundo os trâmites que melhor oonuier ao TCEES e a SECDNT.

1.5. Na definição de oada projeto ou atividade espeoitioa, tioarã espeoilioado que a alooação

de recursos humanos não afetará. sob qualquer aspecto, a situação juridioo funcional com o

respectivo CDDPERADD.

”LT. às áreas e instalações e serem utilizadas pelos oonuenentes serão definidas em oornum

aoordot por meio de seus representantes legais

CLÁUSULA SEGUNDA — DD PRAZO

2.1. D presente TERMD DE BDDPEMÇÃD MÚTUã terá a duração de BD [sessenta)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo
Contratual. se de interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DERIGAÇÓES DIAS PARTES

3.1 As ohrigaçães & enoargos dos CDDFERADDS signatário, ineste ajuste serão
complementados nos Planos de Trabalho correspondente.
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oLAUSULA QUARTA - ooe PLAnoe DE TRABALl-io

4.1. Para oada atividade a aer desenvolvida em deoorrenoia deate TERMD DE

DDDFERAÇÃD. eera aeeinado Plano de Trabalho, que neoeeeariamente oonterá na

oonformidade oom o objetivo, dentre outraa, aa diapoeiçoea a eeguir, quando for o oaeo e
tendo em vista a natureza da atividade:

ai a oaraoterietioa detalhada do seu objeto;

loi prazo de vigência;

oi nome do reeponeauel;

d) descrição detalhada dos objetiuoe. etapas e oalendárioa de deaenuoluimento de trabalho:

e] detalhamento de forma de apreeentação de reeultadoe oaroiaie ou matenaa e tinanoeiroa

neoeeearioe ao desenvolvimento dae atiuidadea pertinentes:

fi requiaitoe teoniooe. administrativo-;. e de suporte indiepeneauel à exeouçao do que ae
oonuenoiona;

gi orçamento e fonte de reou raoe, oem oomo cronograma de deaemholeo e plane de
aplioaçào ae forem o oaao;

hi forma de uso e de divulgação de dooumentoe. informaçoea. programas e equipamentos e

demaie bene ou elementoe poatoa a diapoaição:

i) forma de extinção, eueoeneao ou interrupção. objetivo do Plano de Trabalho;

CLÁUSULA QUiHTA - oA ResolaAo

5.1 . D oreeente TERMD DE GDDFERAÇÃD podera ser den uneiado por qualquer dae partee

enuoluidae mediante oomunioaçao expreeea, reeoindindo por mútuo aoordo entre ae partee

ou ao houver o inadimotindo de qualquer dae olauaulae aqui paotuadae, mediante notificação

formal a outra parte, oom antecedencia de 30 (trinta) diae, reepeitadaa ae obrigações oom

Ú preeente TERMD DE

CDDPERAÇÃD poderá também eer reeoindido por auperue ienoia de norma legal ou

teroeiroe e ealdadoe oe oompromieeoe tinaneeiroe deoorrente

adminiatratiua que o torne inexeqtliuel.
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CLÁUSULA EEKTA - DA PUBLICAÇÃD

6.1. Compatira ao TCEES publicar o Raaumo do praaanta TERMO DE CDDFERAÇÃD
Moroni

oLÁuauua SÉTIMA - oo FDRÚ

?.1. Aa partos alegam, oomo úoioo o oomoatonta para dirimir oontroaéraiaa daoorrootaa do

oraaanto TERMÚ DE CDÚPERÁÇÃÚ HIÚTUA, o foro da 1'i.i'it<firia.-iES,

T.E. Ao oraaanto TERHID DE CÚDPERAÇÃD MÚTUA aplica-ao no que ooubor. a Lei

3566393, am aaoaoial. o artigo 115 o aaguintaa.

E, por estarem aaaim juatoa a aooroaooaT leram o ooofariram o oraaanta inatrumonto. qua

firmam am [13 (irão) via da igual a forma para os moa-moa ofoitoa.
,;


