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TERMO DE COOPERAÇÃO N' 02/2014 4PHAN-MA





CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

1 - Compete à Superintendência do IPHAN/MA

utilização r o acompanhamento da aplicação dos recursos, visando sua carreta e regular

'\
11 Compete à UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

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

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

C -- Apresentar à Superintendência do IPHAN/MA as faturas atestadas e manas nuc comnFovcH
a execução do objeto do presente Termo de Cooperação; ' ' ' ':-- "'''r-v-u''-

d - Apresentar à Superintendência do IPHAN/MA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados a partir da ultimação do prazo de vigência deste Termo de Cooperação, os formulários





comprovaçãcon remearrevlcaç na Po ranuar Ins recinidosial n' 507/201 1-CGU/MF/MP, para a

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

::Á:l ..... .:, : H ?:l:;/:.=:1:=.1n=:::=':" -"';-"' ""'" -"
g -rReetlnerljcsupermdindência/20i IPHAN/MA, os valores porventura não empenhados no

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

a) Recursos da Superintendência do IPHAN/MA:

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DA ALTERAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO

J
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CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

HSI :l y :lS:11Z :: :'=F::::'ã:: ::

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.

CI,AUSULA SEXTA - PUBI,ICAÇÃO

:;;l:iilm:i==:'.==='=U:::==51.: : :iJ'=H;=T=.gll':=::.=:

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
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