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INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 3/2021

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - Ibram

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto
do TED: Coordenação de Museologia Social e Educação - Comuse / Departamento de Processos Museais -
DPMUS

 

UG SIAFI

UG que descentralizará o crédito: Ibram - Sede

CÓDIGO DA UG: 423002

GESTÃO: 42207

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura:  Empossado como Reitor da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, com mandato de quatro anos, pelo Decreto de 1º de agosto de 2019,
publicado no Diário Oficial da União de 1º de agosto de 2019, Seção 2, página 1.

 

 UG SIAFI

UG que receberá o crédito: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB

CÓDIGO DA UG: 158092

GESTÃO: 26351

3. IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES

PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS:

PEDRO MACHADO MASTROBUONO, Presidente do Ins�tuto Brasileiro de Museus,

RG nº5.452.148-8 – SSP/SP, CPF nº 255.660.998-23,

Nomeado pela Portaria nº 91 de de 6 de março de 2020, publicada na seção 2 do DOU de 06/03/2020.

 

PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB:

FABIO JOSUÉ SOUZA DOS SANTOS, Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Número do CPF: 871.395.105-04

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura:  Empossado como Reitor da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, com mandato de quatro anos, pelo Decreto de 1º de agosto de 2019,
publicado no Diário Oficial da União de 1º de agosto de 2019, Seção 2, página 1
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4. LEGISLAÇÃO

O presente Termo de Execução Descentralizada e as ações necessárias à sua execução se
sujeitam à legislação em vigor e, em especial, ao disposto no Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 e
alterações, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, de 24 de novembro de 2011 e na
Portaria Conjunta nº 08/MP/MF/CGU de 07 de novembro de 2012.Nos termos do art. 3º do Decreto nº
10.426, de 2020, a proposta se enquadra na modalidade: I - execução de programas, de projetos e de
a�vidades de interesse recíproco, em regime de colaboração mútua.

5. OBJETO

O presente Termo de Execução Descentralizada e Plano de Trabalho a ele vinculado,
celebrado entre o Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
- UFRB, através do Observatório da Economia Cria�va da Bahia (OBEC Bahia), grupo de pesquisas
interins�tucional (UFRB/UFBA), tem como objeto o desenvolvimento, em conjunto, de pesquisas rela�vas
ao campo museal brasileiro, a serem implementadas em âmbito nacional, com descentralização e
repasse financeiro à UFRB e a entrega de produtos conforme disposto no Plano de Trabalho.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

6.1. Gerar dados sobre as prá�cas de educação museal desenvolvidas nos museus brasileiros;

6.2. Relacionar as informações ob�das com os princípios e as diretrizes estabelecidas pela
Polí�ca Nacional de Educação Museal;

6.3. Prover o setor museal brasileiro com informações sobre métodos e prá�cas para realização
de ações educa�vas no âmbito das ins�tuições museológicas;

6.4. Apontar lacunas e dificuldades à execução da Polí�ca Nacional de Educação Museal;

6.5. Disponibilizar conteúdos derivados visando es�mular os debates, as reflexões e as novas
pesquisas desenvolvidas no campo da educação museal no Brasil.

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTICÍPES

7.1. Unidade Descentralizadora:

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;nalisar,

II - aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

III - descentralizar ao Par�cipe Recebedor/Executor os recursos orçamentários e
financeiros necessários à execução das ações objeto do presente Termo de Execução
Descentralizada, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de
Trabalho aprovado;

IV - disponibilizar dados, informações e orientações necessários ao bom
desenvolvimento e consecução do objeto deste Termo;

V - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e
suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED,
devendo o ato de designação ser publicado no sí�o eletrônico oficial.

VI - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de
o�cio, quando necessário;

VII - aprovar as alterações no TED;

VIII - analisar os Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros
documentos enviados pelo Par�cipe Recebedor/Executor necessários à comprovação da
execução do objeto, quando necessário; 

IX - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto
apresentado pela Unidade Descentralizada;
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X - acompanhar e avaliar a execução do objeto deste Termo, por meio de servidor
especificamente designado para esse fim, informando ao Par�cipe Recebedor/Executor
quando forem detectadas ocorrências de eventuais desvios;

XI - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial,
ou promover diretamente a instauração, quando cabível;

XII -  emi�r cer�ficado de disponibilidade orçamentária;

XIII - registrar no SIAFI o TED e os adi�vos, mantendo atualizada a execução até a
conclusão;

XIV -  prorrogar de o�cio a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de
recursos, limitado ao prazo do atraso;

XV -  publicar os extratos do TED e termos adi�vos no sí�o eletrônico oficial, bem
como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no
prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XVI - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade
descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto; e

XVII - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de
irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no
art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.

 

7.2. Unidade Descentralizada:

I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;

II - executar o objeto deste Termo de Execução Descentralizada, observando os
critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado;

III - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do
objeto;

IV - apresentar a Declaração de Compa�bilidade de Custos;

V - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros
recebidos;

VI - aprovar as alterações no TED;

VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade
dos documentos, das informações e dos demonstra�vos de natureza contábil,
financeira, orçamentária e operacional;

VIII - disponibilizar dados, informações e orientações necessários ao bom
desenvolvimento e consecução do objeto deste Termo;

IX - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e
publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário;

X - encaminhar à Unidade Descentralizadora: 
- Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e  

- Relatório final de Cumprimento do Objeto; 

XI - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento
dos fatos à Unidade Descentralizadora;

XII - designar responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste
Termo;
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XIII - devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários
descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não u�lizados, conforme
disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;

XIV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação
regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora;

XV - disponibilizar no sí�o eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano
de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XVI - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação
financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de
res�tuição previstas na legislação específica; e

XVII - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e
suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED,
devendo o ato de designação ser publicado no sí�o eletrônico oficial.

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A Prestação de Contas dos Recursos repassados será formalizada aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, ao final do exercício, pela Unidade Gestora do Órgão Recebedor/Executor, juntamente
com a sua Prestação de Contas Anual, , em conformidade com o expresso nos arts. 27 e 28 do Decreto nº
10.426, de 2020.

8.2. O Órgão Recebedor/Executor encaminhará ao Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram, no
prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência deste Termo de Execução Descentralizada, a
Prestação de Contas, no que se refere à consecução do objeto, composta pelos seguintes documentos: 

a) Relatório de Cumprimento do Objeto: informando os resultados alcançados acerca das
metas �sicas previstas no Plano de Trabalho aprovado;

b) Relatório Financeiro de Conclusão do TED que corresponde à relação de execução
orçamentária e Financeira resumida dos recursos na forma da descentralização; e

c) comprovante de devolução do saldo de recursos não u�lizados, quando houver.

9. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

9.1. O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de
16 (dezesseis) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo
com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

9.2. No caso de atraso na liberação dos recursos por mo�vos atribuídos ao Ibram, o prazo de
vigência deste Termo será prorrogado “de o�cio” antes de seu término, limitado ao exato período de
atraso verificado. 

10. VALOR DO TED:

10.1. O Ins�tuto Brasileiro de Museus – Ibram realizará a descentralização de créditos com
repasse de recursos financeiros à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB para a execução do
objeto deste Termo, em parcela única no valor de  R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e
quinhentos reais).

11. DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

  Órgão Cedente: 42207 - Ibram

Unidade Gestora: 423002

Gestão: 42207

Ação:  13.392.5025.20ZF.0001 – Promoção e Fomento a Cultura Brasileira - Nacional

PTRES: 194999

Fonte: 0100 – Recursos do Tesouro
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Valor: R$ 247.500,00

Órgão Executor: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Unidade Gestora: 158092

Gestão: 26351

Finalidade: Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, art. 3º, inciso I.

 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (R$) VALOR TOTAL (R$)

33.90.39 – Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica

33.90.20- Auxílio Financeiro a Pesquisadores

44.500,00

203.000,00
247.500,00

12. ETAPAS, PRODUTOS E CRONOGRAMA

 A pesquisa, que tem a UFRB como órgão executor, prevê as seguintes etapas, produtos e ações:

 

Etapa 1: Planejamento conceitual, metodológico e operacional

Produto 1: Desenho avalia�vo

1.1    Estado da arte - Revisão bibliográfica acadêmica sobre o tema Educação Museal. Estudo da
documentação básica sobre o campo museal brasileiro e da educação museal no país: Polí�ca Nacional
de Museus (PNM), Polí�ca Nacional de Educação Museal (PNEM), Plano Nacional de Cultura (PNC) e
Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM). Estudo dos resultados de pesquisas já aplicadas, a exemplo
da “Pesquisa Estrutura e Organização da Educação Museal”, realizada pelo PEPEM/MHN/Secec-RJ/Secec-
SP, e da pesquisa aplicada pela Comuse/DPMUS, com apoio da CPAI/CGSIM, aos setores educa�vos dos
museus Ibram;

1.2    Realização de entrevistas semiestruturadas com dirigentes do Ibram e equipe responsável ou com
interface com a Polí�ca Nacional de Educação Museal; realização de seminário interno sobre pesquisa
com a equipe do Ibram;

1.3    Alinhamento conceitual - definição das perguntas norteadoras; das teorias de mudança; do que será
avaliado; dos conceitos, valores, premissas e argumentos; dos atores envolvidos no processo; dos
resultados esperados e limites da pesquisa;

1.4    Capacitação metodológica - realização de seminário de formação des�nada ao alinhamento das
equipes interna (Ibram) e externa (OBEC-BA-UFRB/UFBA) e à discussão dos conceitos e metodologias
u�lizadas;

1.5    Pactuacão operacional - consolidação do modelo de atuação das equipes interna e externa
incluindo a definição das técnicas de coleta, sistema�zação e análise dos dados; das responsabilidades e
fluxos de trabalho; dos prazos; dos produtos e das formas de difusão dos resultados.

 

Etapa 2: Definição e desenvolvimento de instrumentos de pesquisa para coleta de dados e informações
rela�vas ao campo museal

Produto 2: Ques�onários de coleta de dados

2.1    Construção do(s) ques�onário(s) piloto - Construção do(s) ques�onário(s) definidos na etapa de
desenho avalia�vo, observando melhores técnicas de construção de perguntas e aplicação de
ques�onários. Produção de documento descrevendo campos, obje�vos de cada pergunta e metodologia
a ser empregada, incluindo análise de risco da aplicação;

2.2    Teste do(s) ques�onário(s) - Aplicação do(s) ques�onário(s) com grupo reduzido de  agentes para
avaliar adequação do(s) instrumento(s) aos obje�vos. Realização de ajustes nos pontos iden�ficados



11/3/21, 2:15 PM SEI/IBRAM - 1404336 - Termo de Execução Descentralizada (TED)

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1507418&infra_… 6/10

como passíveis de melhoria ou inconsistentes;

2.3    Publicação do(s) ques�onário(s) final(is) - publicação da versão final do ques�onário em formato
eletrônico, nos sites do Ibram (www.museus.gov.br) e do OBEC-BA (h�ps://obec.u�a.br/).

 

Etapa 3: Aplicação das pesquisas em âmbito nacional e bole�ns com resultados preliminares

Produto 3: Coleta de de dados e bole�ns com resultados preliminares

3.1    Aplicação do(s) ques�onário(s) testados e revisados para o público definido, conforme metodologia
pactuada no desenho avalia�vo (produto 1);

3.2    Publicação e divulgação de dois bole�ns com resultados preliminares em formato eletrônico, nos
sites do Ibram (www.museus.gov.br) e do OBEC-BA (h�ps://obec.u�a.br/);

3.3 Elaboração de documentos que apresentam informações preliminares, parciais, a par�r dos primeiros
dados coletados, de forma a amadurecer os pontos crí�cos, animar o debate público e es�mular maior
taxa de respostas; 3.4 Elaboração de projeto gráfico, revisão, editoração e arte-final da publicação virtual
dos bole�ns, em colaboração com a Coordenação de Museologia Social e Educação – COMUSE/Ibram.

 

Etapa 4: Sistema�zação e análise dos resultados finais, publicação do estudo de caso e relatório final

Produto 4: Avaliação final e estudo de caso

4.1    Tabulação, sistema�zação e análise dos dados coletados;

4.2    Apresentação dos resultados preliminares à equipe da Coordenação de Museologia Social e
Educação - COMUSE/Ibram. Avaliação qualita�va e análise crí�ca dos dados ob�dos na pesquisa, pelas
equipes interna e externa, à luz dos resultados da etapa 1;

4.3    Estudo de caso - Análise dos programas educa�vos e culturais desenvolvidos pelos museus
universitários das Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da Universidade Federal da Bahia.
Apresentação dos estudos de caso em evento presencial ou virtual. Publicação dos estudos de caso, em
formato eletrônico, nos sites do Ibram (www.museus.gov.br) e  do OBEC-BA (h�ps://obec.u�a.br/).
Estudo de caso em parceria com a equipe Comuse/DPMUS/Ibram;

4.4 Relatório final - Documento que sinte�za, apresenta os dados finais coletados e análises, com
destaque para os principais achados e recomendações para a Polí�ca Nacional de Educação Museal.
Elaboração de projeto gráfico, revisão, editoração e arte-final da publicação virtual do relatório final, em
colaboração com a Coordenação de Museologia Social e Educação – COMUSE/Ibram;

4.5    Difusão dos resultados - Publicação do relatório final em formato de e-book, nos sites do Ibram
(www.museus.gov.br) e do OBEC-BA (h�ps://obec.u�a.br/). Criação de plataforma que permita a
interação de usuário do site do Ibram com a base de dados da pesquisa. Apresentação pública do
relatório final em evento presencial ou virtual.

 

13. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades / Produtos TED
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Planejamento e prestação de contas

Processos administrativos  X  X X            X  X  X

http://www.museus.gov.br/
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Produto 1 - Desenho avaliativo - R$ 30.470,00

Alinhamento conceitual   X X             

Capacitação metodológica   X X             

Pactuacão operacional    X             

Produto 2 - Questionários de coleta de dados - R$ 49.720,00

Construção do(s)
questionário(s) piloto     X  X            

Teste do(s) questionário(s)     X  X            

Aplicação do(s)
questionário(s) final(is)       X  X          

 Produtos 3 - Coleta de dados e boletins - R$ 95.640,00

Coleta e levantamento de
dados      X  X  X  X        

Sistematização e análise dos
resultados parciais       X  X  X  X        

Entrega de boletins com
resultados preliminares        X  X  X        

Discussão dos resultados
parciais com o IBRAM        X  X  X        

Produto 4 - Avaliação final e estudo de caso - R$ 49.170,00

Sistematização e análise dos
resultados finais        X  X  X  X /  X  X     

Entrega de estudo de caso          X  X       

Discussão dos resultados
finais com o IBRAM           X X     

Publicação do relatório final              X    
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com conclusões

Eventos de divulgação do
relatório final              X  X  X  X

¹A numeração sequencial do cronograma de execução corresponde aos meses do ano e iniciam com o
mês de início da vigência do TED

14. DA OPERACIONALIZAÇÃO

14.1. O presente termo será operacionalizado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
- UFRB com os recursos descentralizados voluntariamente pelo Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram,
sendo que o objeto será implementado de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

15. DAS ALTERAÇÕES

15.1. Ficam os par�cipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou
o respec�vo Plano de Trabalho, mediante termo adi�vo, vedada a alteração do objeto do objeto
aprovado.

As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED
poderão ser realizadas por meio de apos�la ao termo original, sem necessidade de celebração de termo
adi�vo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades
descentralizadora e descentralizada.

16. DAS CONTROVÉRSIAS

16.1. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou ao cumprimento do
presente Termo de Execução Descentralizada, os Par�cipes concordam, preliminarmente, em solucioná-
las administra�vamente e, em úl�ma instância, submeter os eventuais conflitos à apreciação da Câmara
de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União, nos termos
do art. 28 do Decreto nº 10.426/2020.

17. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23
do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos termos do art.
24 do mesmo norma�vo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora,
deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao
erário e respec�vos responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Observações:

Os par�cipes do TED podem prever que, além da obrigatória tomada de providências para recomposição
ao erário, que eventual rejeição do relatório de cumprimento do objeto poderá (ou deverá) gerar ajustes
no Plano de Trabalho, inclusive para fins de previsão de prestação alterna�va, se houver interesse e
viabilidade para tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020.

18. DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

18.1. Denúncia

18.1.1. O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese
em que os par�cipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens
do período em que par�ciparam voluntariamente do TED.

18.2. Rescisão

18.2.1. Cons�tuem mo�vos para rescisão do presente TED:

18.2.1.1. o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
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18.2.1.2. a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e

18.2.1.3. a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas
especial; ou

18.2.1.4. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça
a execução do objeto.

19. SOLUÇÃO DE CONFLITO

19.0.1. Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os
par�cipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

20. PUBLICAÇÃO

20.1. O presente Termo e seus eventuais termos adi�vos, que impliquem em alteração de valor
ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão firmados pelos par�cipes
através de assinatura eletrônica cer�ficada pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, do Ins�tuto
Brasileiro de Museus, garan�da a eficácia das cláusulas.

20.2. A Unidade Descentralizadora providenciará a publicação deste Termo Adi�vo, por extrato,
no Sí�o Eletrônico Oficial, no prazo de 20 dias, contado da data de assinatura, conforme determina o
ar�go 14, do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 e suas alterações.

20.3. As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED
celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sí�os eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o
caput.

21. ASSINATURA E PUBLICAÇÃO

21.1. O presente Termo deverá ser firmado através de assinatura eletrônico e ou digital
cer�ficada pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, do Ins�tuto Brasileiro de Museus garan�da a
eficácia das cláusulas.

21.2. A Unidade Descentralizadora providenciará a publicação deste TED, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo de 20 dias, contado da assinatura, conforme determina o art. 14 do Decreto nº
10.426/2020. 

21.3. As unidades descentralizadora e descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED
celebrado e do plano de trabalho atualizado em seus sí�os eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o
caput do art. 14 do Decreto nº 10.426/2020.

 
 

Fabio Josué Souza dos Santos

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Reitor

CPF: 871.395.105-04

 

 

Pedro Machado Mastrobuono   

Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram                            

Presidente                                                  

CPF: 255.660.998-23 
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Documento assinado eletronicamente por Fábio Josué Souza dos Santos, Usuário Externo, em
14/10/2021, às 22:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Machado Mastrobuono, Presidente do Ins�tuto
Brasileiro de Museus, em 27/10/2021, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1404336 e
o código CRC 7572A27D.

Referência: Processo nº 01415.000575/2021-56 SEI nº 1404336
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