
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N' 1/2018
NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA N' 8, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012

l - Identificação: ('rifa/o/Obyeto de Despesa)

Título: MAPEAMENTO DA CAPOEIRA NO TOCANTINS - ETAPA ll

Objeto: Descentralização de crédito orçamentário e correspondente recurso financeiro para "Mapeamento e pesquisa
histórica e etnográfica dos mestres, grupos e praticantes de Capoeira existentes no Estado do Tocantins - Etapa ll
abrangendo os municípios de Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do Tocantíns, lpueiras, Lajeado, Monte do Carmo.
cedro Afonso, Porto Nacional, Santa Marca do Tocantins, Silvanópolis e Tocantínia

11 - UG/ Gestão Repassadora e UG/ Gestão Recebedora

Unidade Administrativa Responsável: Superintendência do IPHAN no Estado do Tocantins - IPHAN - TO

UG/ Gestão Repassadora: 343043/40401 - Superintendência do IPHAN no Estado do Tocantins - IPHAN-TO

UG/ Gestão Recebedora: 1 54419/26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT

111 - Justificativa: ÍMof/vagão/ C//ente/a/ Cronograma F/s/co)

Justificativa (conforme Termo de Referência);

Foi publicado em 4 de agosto de 2000 o Decreto n' 3.551 que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem património cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Património Imaterial (PNPI).
Desde então o lphan vem atuando com ações voltadas à identificação. ao reconhecimento e ao apoio e fomento de
bens culturais imateriais

estudos concluídos desta natureza abrangendo todo o estado

Referênc a. afim de suprir as principais necessidades indicadas pelos detentores

(
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2018. Considerando a dotação orçamentária aprovada para o exercício de 2018 e a necessidade de conürwldade da
pesquisa em todo o Estado, o mapeamento do Estado ocorrerá em etapas. Para o exercício de 2018. está sendo
proposta a ll Etapa do Mapeamento na microrregião de Porto Nacional constituída pelo municípios de Aparecida do
Rio Negro, Bom Jesus do Tocantins, lpueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Pedra Afonso, Porto Nacional, Santa Mana
do Tocantins. Silvanópolis e Tocantínia. uma vez que possibilitará uma leitura do território ocupado pelas cidades
históricas e também pela influência dos mestres nas cidades contíguas. A capital Palmas, embora faça parte da
microrregião de Porto Nacional, não será objeto de pesquisa.

Assim, o IPHAN alinha-se à demanda dos detentores na realização de um mapeamento dos grupos, mestres e
praticantes da capoeira no estado. Este mapeamento será de relevância para o entendimento do desenvolvimento
desta prática cultural e suas nuances regionais. algumas já identificadas no Tocantins. Tal investimento permitirá
melhor gestão de ações para salvaguarda da capoeira neste estado, haja vista que demandas distintas já foram
constadas entre os municípios visitados

Clientela: Comunidade Capoeirista do Estado do Tocantins -- municípios de Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do
Tocantins, lpueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Pedro Afonso, Porto Nacional, Santa Mana do Tocantins, Silvanópolis e
locantinia.

Cronograma de desembolso: Conforme detalhado no Termo de Referência

IV - Relação entre as Partes: rDescr/ção e Prestação de Corras das .4f/v/dadesJ

DAS OBRIGAÇOES

4.1 Compete a Superintendência do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional no Estado do
Tocantins:

4.1.1 Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços, tendo a condição de solicitar a troca de
pessoal,se necessário;

4.1 .2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços previstos no Termo dc
Referência;

4.1.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Instituição que irá desenvolver a pesquisa,
desde que este apresente comprovantes de quitação dc seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários c
Htscais que couberem, assim como apresente os produtos tios prazos e qualidades solicitados, efetuando os
pagamentos nas datas c prazos estipulados;

4.1.4 Fornecer e colocar à disposição todos os eJemcntos e informações que se 6lzerem necessários à execução
dos serviços;

4.1.5 Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

4.1.6 Noti6Jcar a Instituição, por escrito, sobre as irregularidades observadas na execução dos serviços;

4.1.7 Produzir documento técnico a cada entrega de produto, com solicitações de alterações, caso necessárias. O
pagamento das parcelas fica condicionado à entrega dos produtos devidamente corrigidos.

4.1.8 Autorizar expressa e previamente todos os cronogramas, orçamentos e demais documentos necessários à
execução dos sen'aços, quando for o caso;

4.].9 Fornecer a equipe executou, em tempo hábil, as informações necessárias à execução dos serviços, bem
como eventuais doca
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escrita com 24 horas de antecedência

formalizada 'ria con unicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação financeira

41.11 Manter, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o
'companhamento e a execução do Termo de Execução Descentralizada, podendo convocará, para esse Rm por
sua Iniciativa ou da-Instituição, quantas reuniões estimar convenientes. ' ' ' ' ' ' '''' ' r

4.2 Compete a Fundação Universidade Federal do Tocantins

4.2.1 Nlanter, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para Facilitar o
acompanhamento e a execução do Termo de Exccução Descentralizada, podendo solicitar, para esse 6lm, por sua
iniciativa ou da Instituição Executou, quantas reuniões estimar convenientes; ' ' "r

4.2.2 Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, assumir, com exclusividade. todos os
impostos e taxas que forem devidos em decotrência do objeto contratado, bem como as contribuições devidas à
previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se
Rzerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, uma vez que seus servidores e alunos não mannterão
nenhum vínculo empregatício com o IPHAN-TO e entidades viíaculadas;

4.2 3 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidcntcs do trabalho, quando forem \dumas seus scrvidorcs c alunos, na execução dos serviços ou cm conexão
com eles, ainda que ocorridos nas dependências do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional;

4.2 4 E proibida, por parte, da Instituição Executou, a contratação de servidor público, de qualquer esfera
governamental, como consultores: estagiários e terceirizados pertencente ao quadro de pessoal io Instituto do
Património Histórico c Artístico Nacional c entidades vinculadas Ao Ministério da Cultura/MinC;

4.2.5 Durante a cxccução dos serviços, comunicar tcmpcsdvamcntc à Superintendência do Instituto do
Património Histórico c Artístico Nacional/IPHAN no Tocantins, por escrito, qualquer anormalidade ou
impropriedade verificada nos trabalhos a serem exccutados; ' ''

4.2.6 Durante a vigência do Termo de Execução Descentralizada, manter, em compatibilidade com as obrigações
a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital;

4.2.7 Zelar pela perfeita execução dos sen,aços, sacando as falhas event:uais imediatamente após sua verificação;

4.2.8 Responsabilizar-se por eve?tuais prejuízos decorrentes da não-prestação, total ou parcial, dos sendços
especificados neste Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado por seus servidores, alunos ou
contratados durante a execução dos serviços;

4.2.9 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;

4.2.10 A cada desembolso, apresentar ao IPF-IAN - TO a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus

encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais que couberem, sob pena do não recebimento pelos
serviços prestados até apresentação dos comprovantes; ' '

!çlpecdvas
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Ordens de SeJ-viço e co

4.2.12 Entregar todo serviço executado juntamente com o relatório correspondente e demais comprovantes
obrigatórios definidos pelo Termo de Referência e no Termo de Execução Descentralizada;

4.2.1j Não permitir atrasos na entrega dos serviços descritos no Termo de Referência fora do prazo previsto ou
anteriormente acordado; ' '

4.2.14 Comunicar em tempo hábil ao gestor do Termo de Execução Descentralizada sobre possíveis atrasos ou
sobre a impossibilidade de execução dos serviços; ' '

4.2.15 Durante a vigência do Termo de Execução Descentralizada, a Institúção Executou detentora deverá. a

Lei a edera] n' 8.666/93 provar sua regularidade ãlscal e demais condições de habilitação em conformidade com a

4.2.16 Agendar reunião de alinhamento com técnicos da Supcrintcndência do IPHAN-TO cm até 02 rdois\ dias
após assinatura do Termo de Execução Descentralizada. ' ' ' '' ' -'' '- \"''/

V - Previsão Orçamentária: rDefa/hamenfo Orçamenfário com Prev/são de Desembo/soJ

Programa de Trabalho/ Projeto/ ....AtivídadeFonte Ação Natureza da Despesa Valor (R$)

Programa de Trabalho: 2027
Cultura: dimensão essencial do
desenvolvimento.

Ação: 20ZH(IPHAN) Preservação
do Património Cultural Brasileiro.

Auxílio a pesquisadores 339020 22.100,00

Plano Orçamentárío: 0001
Identificação, Reconhecimento e
Normatização do Património
Cultural.

0100
Auxílio âlnanceiro a alunos 339018 2.400,00

PTRES:128767
Material de consumo

Projeto: mapeamento da
Capoeira no Tocantins

339030
2.048,48

Pagamento de diárias 339014 3.451,50

Total
29.999,98

VI - Disposições finais

oi ê
mediante entendimento entre os partícipes de forma expressa.

resoiüidó
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da vigência em 09 de fevereiro de 2019.a de sua assinatura. com vigência total de 270(duzentos e setenta dias) e fim

VI - Data e Assinaturas

MARCOS ZIMMERMANN

Instituto do PatrimõnG Histórico e Artístico Nacional - IPHAN-TO
UNIDADE DESCENTRALIZADORA

\ Reitor
Universidaaà'EQderal do TÉdantins
UNIDADE DEsêEixUn##izADA

Marcos At:relia C. Zimmermann
Perintcndente

Surf i.'::;-iercià roo Inst. do Pat. Histórico
o Nacional no Est. do Tocantlns
Mat. SIAPE 1475698

,uis EduardãBõfõlãiÕR eitor
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