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TERMO ADITIVO

Processo nº 01450.003417/2018-26

  

Unidade Gestora: 343026

  

PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO AO TERMO DE
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº
04/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
- IPHAN E A UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE
JANEIRO - UFRRJ, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA NA FORMA
ABAIXO:

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, Autarquia
Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.474.056/0001-71, com sede na cidade de
Brasília/DF, SEP/SUL EQ 713/913 Lote D – 5º andar, neste ato, representado por sua
Presidente, KÁTIA SANTOS BOGÉA, CPF n° 215.422.953-00, ou por seu Presidente
Substituto, ANDREY ROSENTHAL SCHLEE, inscrito no CPF sob o n° 572.481.250-91, todos
sitos no SEP/SUL EQ 713/913 Lote D – 5º andar – Brasília/DF, denominado CONCEDENTE,
e a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ, inscrita no CNPJ sob o
nº 29.427.465/0001-05, com sede na Rodovia BR 465 - Km 7 - Seropédica/RJ, doravante
denominado CONVENENTE, neste ato representada por seu Reitor RICARDO LUIZ LOURO
BERBARA, portador da Carteira de Identidade nº 0241270861FP/RJ, CPF nº 483.564.257-00,
doravante denominado CONVENENTE, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Aditamento sujeitando-se às disposições
contidas, no que couber, na Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF, Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, Instrução Normativa nº 001 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de
janeiro de 1997; Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores, Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986,  Decreto nº 5.504, de 05
de agosto de 2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, Portaria Conjunta nº 8, de 7 de
novembro de 2012 e demais normas aplicáveis a espécie, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula III - Justificativa e
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a Cláusula V - Prestação de Contas, que passarão a vigorar da seguinte forma:

 

III - Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)

 

(...)

 

Objetivo principal:

Realizar pesquisa com vistas à elaboração de estudos que subsidiem os processos
de identificação e reconhecimento já iniciados pelo IPHAN (desde 2006),
referentes aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana no Rio de
Janeiro.

 

Objetivos específicos:

Produzir as informações e os materiais necessários para dar
prosseguimento aos processos de tombamento de 4 terreiros no estado do
Rio de Janeiro;

Elaborar proposta de ação de identificação territorial complementar à
realizada considerando a especificidade regional dos bens relacionados aos
Povos e Comunidades tradicionais de Matriz Africana no Rio de Janeiro;

Estabelecer diálogo com atores locais a fim de possibilitar sua mobilização
e participação no processo de pesquisa e de elaboração dos instrumentos
de reconhecimento, de tal modo a expressar suas percepções, seus
conhecimentos, sentimentos e expectativas em relação ao bem cultural e
aos resultados do processo de patrimonialização.

(...)

 

Produtos Esperados:

(1) 1 (um) Relatório com diagnóstico da abrangência das ações de identificação e
reconhecimento para os bens relacionados aos Povos e Comunidades tradicionais
de Matriz Africana no Rio de Janeiro com Plano de Trabalho para produção dos
subsídios para reconhecimento a partir do diagnóstico realizado;

(2) Dossiê com proposta de reconhecimento em rede com os bens cadastrados no
SICG, contendo:

Histórico dos processos no IPHAN;

Descrição do processo de pesquisa em relação à identificação do tema da
pesquisa, metodologias e procedimentos de pesquisa e diálogo com os
sujeitos detentores, dificuldades encontradas;

Descrição e análise dos bens identificados e bens associados como
Patrimônio Cultural Brasileiro, ressaltando: seus atores; os significados para
seus detentores; a sua importância para a sociedade local e como referência
para a “cultura brasileira”; processos de produção, reprodução, difusão e
circulação; transformações históricas e a situação atual do bem;
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Identificação de possíveis riscos à continuidade do bem;

Diretrizes gerais de gestão dos bens indicados para reconhecimento.

(3) 1 (um) Relatório contendo diretrizes e recomendações para novas ações de
identificação de bens relacionados ao PCTMAF.

 

(...)

 

V - Prestação de Contas

A prestação de contas final do presente Termo de Execução Descentralizada será
formalizada pela UFRRJ ao término do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias
após o encerramento da sua vigência. Os seguintes documentos devem ser
encaminhados ao IPHAN:

a. Relatório de Cumprimento do Objeto, indicando, quando for o caso, relação de
bens produzidos ou construídos, relação de treinados ou capacitados e relação de
serviços prestados;

b. Relatório de execução orçamentária e financeira;

c. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

Caberá à recebedora promover, por meio de sua Unidade Gestora, a prestação de
contas referente à aplicação e execução orçamentária e financeira dos recursos
oriundos deste Termo de Execução Descentralizada juntamente com sua
Prestação de Contas Anual aos seus Órgãos de Controle Interno e Externo da
União.

Caberá ao IPHAN o direito de propriedade dos bens remanescentes na data de
conclusão ou extinção deste instrumento.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. Considerando que o ato que dá suporte a descentralização de créditos é de
natureza orçamentária, devidamente registrado no SIAFI, não há necessidade de sua
publicação no DOU. Com vistas a possibilitar o acesso público à informação, o IPHAN
disponibilizará em seu sítio eletrônico na internet o presente Termo Aditivo.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no
instrumento original que não tenham sido implicitamente alteradas, e que fazem parte
integrante do presente, independentemente de transcrição.

  

 E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido
juntamente com seus anexos, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas
partes.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Louro Berbara, Usuário
Externo, em 18/10/2018, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Katia Santos Bogea, Presidente do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 26/10/2018, às 16:06,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0786648 e o
código CRC 02C00C34.

Referência: Processo nº 01450.003417/2018-26 SEI nº 0786648
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