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\.ministério da Cultura

Instituto do Património ilistórico c Artístico Nacional

PR11WEIRO TERÁ(} })E Alia'i'AR{ENTo
.s.9 COFq'V'l'.Ni0 'q' 8e0948/2014, QUP
ENTRE si CELA:i31{AM o iNSi';T{J'ro
DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E
A.RTISTICO NACIONAL - IPHAi\ E O
ESTADO DO ACRE, PARA OS FINS QUF.
ESPECIFICA NA FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO DO PATRiN10NIO HISTÓRICO E ARTÍSTI(:0 NACIONAL
IPHAN, autarquia federal, insc,!ta f]o (NPJ/MF sob o ]]' 26.474.056/000] -71 , coito sede

na cidade de Brasí]ia/DF, SEP;/SUL EQ 7]3/913 Lote D 5' andar. neste ato, representado
por sua Presidente, KÀTIA SANTA)S BOGÉA. CPF n' 215.422.953-00, ou por self
Presidente Substituto, ANDREY ROSEN't'HAI. SC111.ieE: inscrito no (.'Pl- se!) o n'
572.481.250-91, todos sitas no SEP/SUL E(} 713/913 Lote !.) 5' andar - 13rasíiiü/!)i
denominado CONCEDENTE; e c B'STAND 1)0 ACRE, ;escrita nn ('NDJ sob o n
63.606.479/0001 -24. com sede na Praça Euro;o Bati'a, S/?~l'' Ri:) Biail=.}./.AC'. re=--:sentado
pelo Governador SEBAST[AO AFONSO flANA $1t/\C.EI)O ='\it:\,ES. (!)F ,
09 1 .373.942-15, denominado CONVENENTE, tendo a tUXI).A.ç.3.0 1).E ('i.l!.'i ! }RA [
COl\lUNICAÇÃO ELLAS blé\: SQlJR, inscrita no CNPJ sob n'1 03.i24.41i).rlooi -32
com sede na Rua Serlador Eduardo /\sslnar, 12ql - Seis de -\gosto Rio i3il:;ço/AC
doravante denoirtinada ANTE!?VENÍENTE, neste ato representada pela Presidente da
Fundação- KA.RL.A. }ÍRISTINA OLtVEfRA 3{.A.RTINS, CPF n' 2 1 6.692.9.;2-49. no i,:..)
das atrll'\uições leÉ;:ll Gstatcitárias: R[Sül-','EM tc]ebrar o presente 'Termo .'
.Aditame! to su.deitando-s-: às disposições contidas, no üuc covil)cr na l,ei dc [)iretrizes
! )rçamcntãrtas enl l.igor, na í,el 8.6S6, de 21 düju at}(. de 1993 e suas alterações, na l,ei n'
8.313, cJC 23 de dezerribi'o de i9ql e suas ai;.?raça,:s.. ,l:.) Decreto n' 93.872. de 23 dc
dezembro de 1986, no Decreto n'' 6.1'7G, de 25 l:í lulllo de 2007 e suas :ilteritcões. na
Portaria lnec!-rrlinisteríal n' 507, cie 24 de nove:nb;o '=ie 1:0 ! i e suas alt::iaçõcs. aplicando-se
s.ibsidiariainenle a Portaria IntenTlinisterial 'l?.-.l. de 30 de dezemhrc} le 20 1 6. lilediante lts
cláusulas e condições seguintes:
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CLAUSUI..4 PRIMEIRA .- liO oB3ETO

O presente Termo Aditivo tan por obieto piortoq
Convênio 800948/20 1 4. que flc.a prorrogado For lna

.1'

1 ")
prazo de vigência previsto l)
meses, a naíti!' rlc í)7.'07/'20 1 7 aíc



t

07/07/2018. Findo este prazo, tala c
prestação de contas.

J mente até 60 dias nn!'a a apresentação da

CLÁUSULA SEGUNDA D/\ PI.TBI.. ÍC/'Lt.'/{Li)

A publicação do presente Termo Aditivo será providenciado pele lphan, no Diário ORcial
da União. no prazo de até 20 dias a 30ntar da sua assinatura, cor-Forme estipulado no art.46
da Portaria Interministerial n' 507/201 1 .

CLÁUSULA TERCEIRA DA RATÍFI('Aí"' .iO

Ficam ratificadas as demais Clátlsulls e condições estabelecidas no instrumento original
que não tenhan] sido implicitam\:nte alteradas, = que fazem parte integrante do presente.
independentemente de transcrição

E-. por estarem assim justos e acordados, fine:lm o presente instrumento, em í)2 (duas)
vias de igual teor e forma. na presença. das temi;i=lunhas ahiíixo nome tuas. para que furta
seusjurídicos e legais efeitos.
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