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TERMO DE COOPERAÇÃO N' OO1/2013 nPHAN-MA

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃo DO INSTITUTO
DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -
IPHAN E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.
VIANDO A, DESCENTRALIZAÇÃO DE RKCURSOg
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DESTINADOS A
KXECUÇ4O DO PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA EM
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE
ALCANTARA, 4'. ETAPA, NA FORMA ABAIXO:

Aos 06 (seis dias) do mês de novembro do ano de doze mil e treze, o INSTITUTO DO PATRIMONIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -- IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da
Cultural criado pelas Leis nos 8.029 e 8.1 13, respectivamente de 12 de abril e de 12 de dezembro.

domiciliado nesta cidade, Rua dos Angelins, Quadra 10, Casa 30, São Francisco. São Luís MA
doravante denominada UFMA, resolvem, resolvem celebrar o 'presente Termo de Cooperação,
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alterações, Lei n' 1 0.520, de 1 7 de julho de 2002, Decreto n' 5.450, de 3 1 de maio de 2005 , Decreto n'
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presente Instrumento mediante Cláusulas e condições seguintes:
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\eoCLÁUSULA PRIMEIRA DO OB.FETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

1 - Compete à Superintendência do IPHAN/MA

'']

utilizaçãoer o acompanhamento da aplicação dos recursos, visando sua corneta e regular

11 Compete à UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

a - Executar as atividades em estrita observância à legislação específica;

b - Manter registros atualizados e documentos comprobatórios da efetivação das despesas,
visando à oportuna preparação de demonstrações financeiras; -''' '" -"l'-"''

c -- Apresentar à Superintendência do IPHAN/MA relatórios e/ou produtos que COHnFovcH a
execuçãodoobjetodopresenteTermodeCooperação; ' ' ' ' ''' ' '

d - Apresentar à Superintendência do IPHAN/MA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da ultimação do prazo de vigência deste Termo de Cooperação' formulários e
relatórios conforme previsto na Portaria Interministerial n' 507/201 1-C(liU/MF/MP, para a
comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos; ' ''

e -Assumir todas as obrigações legais decorrentes das contratações necessárias à consecução do
Prometo mencionado na Cláusula Primeira deste Termo de Cooperação;

f -Manter a Superintendência do IPHAN/MA informado sobre
dificultem ou interrompam o curso normal da execução financeira e;

quaisquer eventos que

g - Restituir à Superintendência do IPHAN/MA, os valores porventura não empenhados no
corrente exercício até o dia 31/12/2013; '
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h - Facilitar, a qualquer tempo, o l.ivre acesso da Superintendência do IPHAN/MA, por;;iTílí;lr
especialmente designado, ao local da realização do objeto do presente ajuste, à documentação
pegmente à sua execução, e a todos os atos, fatos e lugares relacionados direta 'ou
índiretamente com o objeto pactuado, inclusive disponibilizando aos agentes públicos
encarregados do controle interno e externo os dados e elementos solicitados, quando em missão
de fiscalização e/ou auditoria
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CLÁUSULA TERCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos para a execução do objeto deste Acordo de Cooperação, no montante de R$ 183.530,78
(cento e oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos), correrão à conta do
orçamento da Superintendência do IPHAN/MA, conforme abaixo discriminados:

'1 a) Recursos da Superintendência do IPHAN/MA

CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA, DA ALTERAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO

O período de execução do Prometo previsto na Cláusula Primeira deste observará o prazo de 12 (doze)
meses a partir da data da publicação deste instrumento, sendo que esse período poderá ser prorrogado
mediante termo aditivo assinado entre as partes, por solicitação da UFMA com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, antes do término da vigência.

CLÁUSULA QUINTA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer
momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações concernentes ao período de vigência,
devendo ser apresentado a prestação de contas pela UFMA.

Parágrafo Primeiro -- Este Instrumento poderá também ser rescindido, de comum acordo entre as
partes, ou denunciado, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Programa de Trabalho PTRES PI Elemento de
Despesas

Valor

2027 CULTURA:
PRESERVAÇÃO,
PROMOÇÃO E
ACESSO

6635 3HHFL2200 13 33.90.39 R$ 1 83.530,78



b: '"íman .g
1::, ..»$

CLÁUSULA SEXTA PUBI,ICAÇÃO

A SUPERINTENDENCIA DO IPHAN/MA se obriga a promover às suas expensas a publicação no
prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura no Diário Oficial da União -- D.O.U, o mesmo
ocorrendo em caso de aditamento.

CLAÚSULA SÉTIMA - DA DISPOSIÇÃO GERAL

Aplicam-se as disposições desta Lei n' 8.666/93, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
'1

Para dirimir toda e qualquer dúvida que venha a ser suscitada no cumprimento do presente termo, Rica
eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Maranhão, por força do artigo 109 da
Constituição Federal, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E assim, por se encontrarem de acordo com as cláusulas e condições acima especificadas, as partes
firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo efeito, juntamente com
as testemunhas infra-assinadas.

KATIA SANTOS BOGEA
Superintendente do IPHAN Reitor da UN
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