
GOVERNO DO ESTADO DE S.AO PAULO
SECRETARI"A DE CULTURA E ECONOMI"A CRI"ATI"VA

Gabinete do Secret•rio

CONTRATO DE GEST•.O n° 01/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
S•,O PAULO, POR INTERMI•DIO DA SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E A ASSOCIA(•,O
PR6-DAN(•A, QUALIFICADA COMO ORGANIZA(;:•,O
SOCIAL DE CULTURA PARA GESTAO DO OBJETO
CULTURAL SP COMPANHIA DE DAN(;A.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S•o Paulo, por intermedio da SECRETARIA
DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-000,
S•o Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SI•RGIO HENRIQUE S,A LEIT,•.O
FILHO, brasileiro, portador da cedula de identidade RG n ° 04.346.735-6 e do CPF/MF n°

929.010.857-68, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Associag•o Pro-
Danga, Organizag•o Social de Cultura, corn CNPJ/MF n° 11.035.916/0001-01, tendo endere(•o
na Rua Tr6s Rios, n ° 363, 1 ° andar- Bairro Bom Retiro- CEP: 01.123-001 - S•o Paulo - SP, e
com estatuto registrado no 8° Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa
Juridica da Comarca de S•o Paulo - Cidade de S•o Paulo - SP, sob n ° 45.259, neste ato
representado por INES VIEIRA BOGI•A, diretora executiva cumulada com fun£;6es de diretora
artistica, brasileira, portadora da cedula de identidade RG n° 38.998.607-0 e do CPF/ MF n °

514.174.306-30, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que disp6e a Lei
Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual n ° 43.493, de 29 de
setembro de 1998 e suas altera(;6es, e considerando a declara£;,•o de dispensa de licita£•o
inserida nos autos do Processo SC n° 168580012019, fundamentada no § 1 °, do artigo 60 , da
referida Lei Complementar e alterac;6es posteriores, RESOLVEM celebrar o presente
CONTRATO DE GEST,•,O referente a formag•o de uma parceria para fomento e execu(;•o de
atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execug•o de
atividades a serem desenvolvidas pela S•.O PAULO COMPANHIA DE DAN(•A mediante as
seguintes clausulas e condi(;6es:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 - O presente CONTRATO DE GEST,•,O tem por objeto o fomento, a operacionaliza(;•o da
gest•o e a execug•o, pela CONTRATADA, das atividades na area cultural referentes a S•.O
PAULO COMPANHIA DE DAN•A, em conformidade com os Anexos I a VII que integram este
instrumento.
2 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GEST,•,O:

a) Anexo I - Piano Estrategico de Atuag•o;
b) Anexo II- Piano de Trabalho -A£•6es e Mensura96es;
c) Anexo III - Planilha Orgamentaria;
d) Anexo IV - Obrigag6es de Rotina e Compromissos de Informa(•o;
e) Anexo V- Cronograma de Desembolso;
f) Anexo Vl - Termo de Permiss•o de Uso dos Bens Moveis e Intangiveis;
g) Anexo VII -Termo de Permiss•o de Uso dos Bens Imoveis.

3 - O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com eficacia/(iefici6ncia e
qualidade requeridas. /
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CL,•,USULA SEGUNDA
DAS ATRIBU• RESPONSABILIDADES E OBRIGA(•OES DA CONTRATADA

Para a qualificada, integral e correta execu£•o deste CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, alem das determina£Ses constantes da legisla•o
federal e estadual que regem a presente contrata£;•o, as seguintes atribui(•Ses,
responsabilidades e obriga•Ses:
1 - Realizar a execu•o das atividades, metas e or•amento descritos nos inclusos "Anexo I -

Piano Estrat•gico de Atua•:•o, "Anexo II - Piano de Trabalho - A•:•es e Mensura£:•es" e
"Anexo III - Planilha Or•:ament&ria", bem como cumprir os compromissos descritos no "Anexo
IV - Obrigaq6es de Rotina e Compromissos de Informa•:&o", nos prazos previstos, em
conson•ncia com as demais cl&usulas e condi(•6es estabelecidas neste CONTRAT© DE
GEST,•,O.
2 - Manter, durante a execu•;•o deste CONTRATO DE GEST,5,O, todas as condi(•Ses exigidas
ao tempo de sua qualifica£;•o como Organiza(•o Social.
3 - Utilizar o simbolo e o nome designativo do(s) equipamento(s) cultural(is), programa(s) ou
grupo(s) artistico(s) cuja gest&o integre o objeto deste CONTRATO DE GESTAO, de acordo com
as diretrizes da area de Comunica£•o da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
4 - Aplicar as orienta•:Ses de identidade visual recebidas da CONTRATANTE em todas as a•;Ses
de divulga£•o relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, utilizando a designa(•o
"Organiza£•o Social de Cultura" junto a assinatura da instituk•o, quando esta for utilizada.
5 - Publicar no Diario Oficial do Estado e nos sitios eletr6nicos vinculados ao objeto contratual,
no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GEST•,O,
regulamento pr6prio contendo os procedimentos que adotara has aquisi(•Ses de bens e
contrata£;Ses de obras e servi(•os com recursos provenientes do CONTRATO DE GEST•,O,
garantindo a publica;•o de suas eventuais atualiza(•Ses em no maximo 30 (trinta) dias da
altera•o promovida.
6 - Contratar pessoal necessario para a execu£,•o das atividades previstas neste CONTRATO
DE GEST•,O, atraves de procedimento seletivo pr6prio, nos termos de seu manual de recursos
humanos, garantindo foco na qualifica(•o, experiencia e compromisso pQblico, com objetividade,
impessoalidade e ampla publicidade dos processos seletivos e de seus resultados.
7 - Cumprir a legisla£•o trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obriga£;Ses
tributarias e previdenciarias, fornecendo certidSes negativas e de regularidade fiscal, sempre que
solicitadas pela CONTRATANTE.
8 - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais na
contrata•;•o de pessoal para as atividades previstas neste CONTRATO DE GEST•,O e, no que
concerne & contrata(•o de empresas de presta£;&o de servi(•os mediante cess•o de m•o de
obra, manter estrita fiscaliza£;&o quanto ao cumprimento da legisla£:•o trabalhista, previdenci&ria
e fiscal.
9 - Observar como limites: 6% do total anual de despesas na Planilha Or(;amentaria para a
remunera(•o e vantagens de qualquer natureza para a diretoria e 79% do total anual de
despesas na Planilha Or£amentaria para remunera(•o e vantagens para os demais
empregados, esclarecendo que no primeiro ano de vigencia tais limites considerar•o os valores
destinados a constitui(•o dos fundos de reserva e de contingencia, ressaltando-se que os
salarios dever•o ser estabelecidos conforme padrSes utilizados no Terceiro Setor para cargos
corn responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais especificos divulgados por
entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.
10 - A remunera£:&o e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos diretores e
empregados da contratada, devera ser compativel com a remunera(•o percebida em entidades
congeneres, para as mesmas fun(•Ses.
11 - A aprova(•o anual das despesas relativas a remunera£•o dos dirigentes e empregados da
contratada depender& da apresenta(;•o da pesquisa salarial atualizada que evidencii o
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enquadramento das remunerag6es praticadas na media dos valores praticados no terceiro setor
para cargos corn responsabilidades semelhantes.
12 - Apresentar, por ocasi•o da celebrag•o do CONTRATO DE GESTAO, e anualmente na
prestag•o de contas, declarag•o escrita, sob as penas da lei, de que n•o conta, na diretoria, corn
pessoa que seja titular de cargo em comiss•o ou fung&o de confian£•a na Administrag•o Publica,
mandato no Poder Legislativo ou cargo de dirigente estatutario de partido politico, ainda que
licenciada.
13 - Administrar os bens moveis e imoveis cujo uso Ihe fora permitido, em conformidade corn o
disposto nos respectivos Termos de Permiss•o de Uso, ate sua restituig•o ao Poder Pt•blico,
mantendo em perfeitas condigSes de uso os im6veis, bens, equipamentos e instrumentais
necessarios para a realizag•o das atividades contratualizadas, cujos inventarios atualizados
constar•o dos devidos Termos de Permiss•o.
14 - Manter em perfeitas condig6es de integridade, seguranga e regularidade legal, os im6veis
permitidos ao uso, durante a vigencia do CONTRATO DE GEST,g,O, promovendo ag6es e
esforgos acordados com a CONTRATANTE, para as regularizagSes e melhorias necessarias.
15 - A Iocag•o de imoveis pela Organizag•o Social corn recursos do CONTRATO DE GEST•,O,
caso necessaria a realizag•o de atividades finalisticas, devera ser precedida da realizag•o de
pesquisa de mercado, contendo ao menos tres im6veis de interesse, a ser submetida a
CONTRATANTE, que se pronunciara apbs consulta ao Conselho do Patrim6nio Imobiliario para
verificar a existencia de pr6prio estadual disponivel para uso.
16 - Efetuar a contratag•o dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados
aos imoveis e atividades avengados, corn coberturas em valores compativeis corn as edifica(•6es
e usos.
17 - Submeter a aprova9•o previa da CONTRATANTE os pianos de ag•o de projetos culturais
que impliquem:

a) o uso de espagos internos dos bens imdveis, predios ou terrenos, objeto do CONTRATO
DE GEST,•,O, para empreendimentos diversos, que n•o estejam previamente
autorizados pelo Termo de Permiss•o de Uso de Bens Imoveis, tais como: montagem de
restaurantes, lanchonetes, quiosques, Iojas, estacionamentos, livrarias e assemelhados;

b) a cess•o gratuita ou a Iocag•o de espago para realiza•o de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais n•o previstas nos Anexos deste CONTRATO
DE GEST,•,O, indicando os tipos e caracteristicas dos eventos culturais previstos, os
criterios e condig6es para sua realizag•o e os cuidados que ser•o tomados relativos &:
obteng•o das autoriza(•6es legais quando for o caso, preservag•o do patrim6nio e
seguranga;

c) o emprestimo de bens m6veis do patrim6nio artistico, histbrico e cultural a organizag6es
nacionais ou internacionais, para exibig&o em mostras, exposi(•6es e outros eventos, em
virtude de interc•mbio ou n•o, garantindo os cuidados de salvaguarda do patrim6nio e a
contratag•o de seguro multirrisco para os referidos bens em cada emprestimo realizado;

d) a restaurag•o de obras do acervo artistico, historico e cultural, caso a instituig•o n•o
conte com estrutura propria (laborat6rio e conservadores-restauradores) para executa-
las, informando a tecnica de conservag•o e restauro adotada, os referenciais
metodol6gicos e os cuidados de salvaguarda do acervo;

e) o descarte e/ou substituig•o de bens moveis n•o integrantes do patrim6nio museologico
ou artistico, hist6rico e cultural, conforme definido no Termo de Permiss•o dos Bens
Moveis e Intangiveis.

18 - Submeter a aprovag•o previa da CONTRATANTE as agSes ou projetos culturais descritos
nas alineas "a" e "e" do item 17 desta Clausula, caso n•o constem do Piano Estrategico de
Atuag•o (Anexo I do CONTRATO DE GEST,•O) ou caso n•o tenha submetido o piano de ag•o
equivalente ou, ainda, caso a ag•o ou projeto cultural seja diferente daqueles contemplados no
piano de ag•o submetido e aprovado. A CONTRATANTE podera se opor ao pedi/do de
aprovag•o, de forma fundamentada, no prazo 15 (quinze) dias corridos. /
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19 - Responsabilizar-se pela repara£:&o ou indeniza£&o de danos, material e/ou moral,
decorrente de a£•&o ou omiss&o, dolosa ou culposa (neglig6ncia, impericia ou imprud6ncia) de
seus agentes, causados ao Estado, aos usuarios (ou consumidores) dos servi£;os ou a terceiros,
sem prejuizo das demais comina£Ses legais e contratuais.
20 - A responsabilidade de que trata o item 19 desta clausula estende-se aos casos de dano
causado por falhas retativas a presta£•o dos servi£os, nos termos do artigo 14 da Lei n o 8.078,
de 11/09/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).
21 - Responsabilizar-se pelos danos causados por ag•o ou omiss•o dolosa ou culposa
(negligencia, impericia ou imprud6ncia) aos bens m6veis e/ou obras de arte que constituem
patrim6nio hist6rico, artistico e cultural, assim definidos nos Termos de Permiss&o de Uso
anexos deste CONTRAT© DE GEST,•O.
22 - Atender aos usuarios corn dignidade e respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-
se sempre a qualidade na presta(•o dos servi£;os culturais e educativos observando a legisla£&o
especial e de prote(•o ao idoso, a crian£;a, ao adolescente e ao portador de deficiencia, bem
como a legisla£•o referente a meia-entrada e as resolu95es especificas da CONTRATANTE,
vigentes na assinatura deste CONTRATO DE GEST,•O, referentes a politica de gratuidade,
isen£Ses e descontos.
23 - Manter, em local visivel ao publico em geral, nos espa£os fisicos onde s•o desenvolvidos
os trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos endere£;os eletrSnicos e fisicos da
Ouvidoria da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a qual os usuarios possam apresentar
as reclama£Ses relativas as atividades e servi£os culturais, segundo modelo fornecido pela
CONTRATANTE em atendimento a Lei n° 10.294/1999, a Lei n° 12.806/2008 e ao Decreto n°

60.399/2014, que dispSem sobre prote£&o e defesa do usuario do servi£o publico do Estado.
24 - Publicar e manter disponivel ao publico na internet, nos dominios e sitios eletrSnicos
vinculados ao(s) objeto(s) contratuat(is), atualizando, sempre que necessario, as seguintes
informa£Ses:

a) apresenta•o e hist6rico do objeto contratual (equipamento / programas principals /
grupos artisticos);

b) programa£•o atualizada, de acordo com as caracteristicas do objeto do CONTRATO DE
GEST•,O;

c) Iogistica de acesso e informa£Ses de funcionamento do / ou relacionadas ao objeto
contratual;

d) ficha tecnica, indicando os funcionarios vinculados ao objeto do CONTRATO DE
GEST,•,O;

e) Manual de Recursos Humanos;
f) Regulamento de Compras e Contrata(•Ses;
g) divulga(•o de vagas em aberto, com informa(•o sobre criterios e prazos de sele£&o, de

acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de contrata(•Ses;
h) divulga•o das compras e contrata(•Ses em aberto e dos criterios e prazos de sele£&o de

acordo corn seu regulamento de compras e contrata£•Ses;
i) contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, conforme as

orienta(•Ses da CONTRATANTE;
j) link para o CONTRATO DE GEST,•,O e seus Anexos no Portal da Transparencia da

CONTRATANTE (Www.transparenciaculturasp•);
k) relat6rios peri6dicos e anuais de atividades, Planilha Or(•amentaria previsto x realizado e

demonstra£;Ses contabeis (balan(•os patrimoniais e pareceres de auditores
independentes) de todos os anos do CONTRATO DE GESTAO em vigor;

I) Estatuto Social da CONTRATADA;
m) rela£;•o atualizada de Conselheiros e diretores da CONTRATADA;
n) remunera(•o mensal bruta e individual, paga com recursos do CONTRATO DE

GEST•,O, de todos os seus empregados e diretores, de acordo com o modelo de
Relat6rio de Recursos Humanos fornecido pela CONTRATANTE.
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o) Rela•o anual de todos os prestadores de servi(•os contratados (pessoas juridicas ou
fisicas), pagos com recursos do contrato de gest•o, com indica£•o do tipo de servi£;o,
vig6ncia e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a presta£•o de contas de cada
exercicio, salvo aqueles casos em que haja clausula de confidencialidade previamente
aprovada e cujas informa(•6es ser•o apresentadas somente ao 6rg•o contratante e aos
6rg•os de controle.

25 - Apresentar trimestralmente a Unidade Gestora da CONTRATANTE ate o dia 20 (vinte) do
mes seguinte ao termino do 1 °, 2° e 3° trimestres, relat6rios de atividades do periodo, conforme
sistema informatizado ou modelo da CONTRATANTE, para verifica£•o pela Unidade Gestora e
pela Comiss•o de Avalia£•o quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no
CONTRAT© DE GESTAO, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas previstas, o
relat6rio gerencial de acompanhamento da execu£;•o or£amentaria global e os documentos
previstos para entrega peri6dica no Anexo IV - Compromissos de Informa•o, bem como informe
das praticas de governan£;a e participa•,•o social relacionadas ao CONTRATO DE GEST,•O.
26 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela
CONTRATANTE, relat6rio anual de atividades, para verifica£•o pelas Unidades da Pasta e pela
Comiss•o de Avalia£;•o, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO
DE GEST,•,O, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas previstas para os quatro
trimestres do exercicio anterior, o relat6rio gerencial de acompanhamento da execu(•o
or£amentaria global e os documentos previstos para entrega anual no Anexo IV - Compromissos
de Informa£;•o.
27 - Apresentar &s Unidades Gestora e de Monitoramento da CONTRATANTE nos prazos
indicados abaixo:

/

a) mensalmente, ate o dia 5 (cinco), dados de peblico presencial dos objetos contratuais
(numeros de pOblico geral / pQblicos educativos / pQblicos das a(•Ses de circula£&o no
Estado e outros ptJblicos alvo definidos no piano de trabalho) e publico virtual no(s)
sitio(s) eletr6nico(s) vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial definido
pela CONTRATANTE;

b) mensalmente, ate o dia 10 (dez), c6pia do protocolo de entrega da DOAR -

Demonstra•o de Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;
c) mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mes subsequente, a planilha de saldos e os extratos

bancarios de movimenta(•&o das contas vinculadas ao CONTRATO DE GEST,g,O, bem
como o fluxo de caixa elaborado de acordo corn as Normas Brasileiras de Contabilidade;

d) mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mes subsequente, rela£•o com c6pia das notas
fiscais com identifica£•o da OS beneficiaria, do tipo de repasse e numero do ajuste, bem
como do 6rg•o repassador, de todas as aquisi£Ses de bens m6veis que forem realizadas
com recursos do CONTRATO DE GEST,5,O, bem como de acervo adquirido ou recebido
em doa(•o destinada ao objeto contratual ou as atividades do CONTRATO DE
GEST,•O, para atualiza(•o pela CONTRATANTE no inventario do respectivo Termo de
Permiss•o de Uso;

e) mensalmente, ate o dia 25 (vinte e cinco), informe de programa£•o do mes seguinte,
conforme modelo definido pela CONTRATANTE;

f) quadrimestralmente, ate o dia 15 (quinze) do mes seguinte ao termino do quadrimestre, o
relat6rio quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime de caixa, conforme modelo
da CONTRATANTE, em atendimento a Lei de Diretrizes Or£amentaria;

g) ate 30 (trinta) dias da data de sua realiza£•o, c6pia das atas de reuniSes do Conselho de
Administra£•o da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que abordem
assuntos relacionados ao CONTRATO DE GEST,&O, exceto nos casos de aprova£;,•o de
termos de aditamentos, quando as atas dever•o ser apresentadas previamente
assinatura do ajuste;

h) ate 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previs•o de saldo das
contas vinculadas ao CONTRATO DE GEST,•,O na data de encerramento, ja indicando a
previs•o de provisionamento de recursos necessarios para custear as despesas
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realizadas ate a data de seu encerramento e aquelas comprometidas no periodo de sua
vigencia, mas concluidas somente no periodo de 90 (noventa) dias destinados
presta•o de contas (tais como custeio de utilidades publicas e pagamento de servi£;os
de auditoria independente e publica(•o no Diario Oficial do Estado de S•o Paulo);
juntamente com o relatorio anual de atividades do Qltimo exercicio, o relatorio final da
execu•o contratual, contendo o balan(•o geral dos resultados alcan•ados em
compara£;•o aos previstos no Contrato de Gest•o, bem como relatorio gerencial
consolidado da execu•o or£;amentaria global.

28 - Comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no relat6rio trimestral seguinte, a celebra•o de
instrumentos de convenios, termos de parceria ou coopera•&o tecnica corn outras pessoas
juridicas, pQblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos
equipamentos ou programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o ou n•o.
29 - Assegurar a obten•o minima, no percentual previamente estabelecido, de receitas
operacionais, incentivadas ou que de outra forma decorram do objeto contratual sob sua gest&o,
observando-se o potencial econ6mico correspondente e buscando a participa(•o crescente em
termos proporcionais, ano a ano, das mesmas receitas em face do repasse da CONTRATADA e
seus rendimentos financeiros.
30 - Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contabeis do CONTRATO DE
GEST,•,O, assim como das contas anuais da OS, com o auxilio de auditoria externa
independente, previamente aprovada pelo Conselho de Administra•o.
31 - Obedecer as normas arquivisticas do Sistema de Arquivos do Estado de S•o Paulo -

SAESP, conforme determina o paragrafo 1 ° do artigo 1 ° do Decreto n o 48.897, de 27/08/2004.
32 - Dar acesso a todas as informa•Ses solicitadas, nos termos da lei, e responder aos
questionamentos da CONTRATANTE e dos 6rg•os fiscalizadores (Comiss•o de Avalia•&o,
Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas e Ministerio PQblico), bem como do Servi•o de
Informa(•&o ao Cidad•o, encaminhando documentos e informa£;Ses solicitadas referentes aos
CONTRATOS DE GEST,&O nos prazos por estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as
exce£;Ses devidamente fundamentadas.
33 - Na hipotese de encerramento contratual, resolu(•o ou rescis•o do contrato, inclusive por
extin£;•o ou desqualifica£;&o como Organiza•o Social, a CONTRATADA apresentara
CONTRATANTE todas as informagSes que possua acerca dos empregados que integraram o
objeto cultural na vigencia do CONTIRATO DE GEST•,O, inclusive daqueles que realizaram

servi•os tecnicos especializados, para que a nova Organiza•o Social possa avaliar a
possibilidade de sucess•o trabalhista, nos termos da tegisla(•&o vigente.
34 - Apresentar relatorio final de atividades e presta•o de contas do CONTRATO DE GEST,•O

Unidade Gestora da CONTRATANTE ate 90 (noventa) dias apos o encerramento do
CONTRATO DE GEST,g,O, incluindo comprovag•o de que foram quitadas todas as obriga(•es
contratuais existentes, e informando a eventual existencia de obriga(•Ses e/ou passivos ainda
pendentes, objeto de discussSes administrativas ou judiciais ate a data de encerramento do
CONTRATO DE GEST,g,O nos termos da legisla£;&o.
35 - No prazo de que trata o item anterior, a CONTRATADA tambem devera apresentar
documenta(•&o referente a cada um dos empregados que integraram o objeto cultural na vigencia
do CONTRATO DE GEST,•,O, inclusive dos que realizaram servi£os tecnicos especializados,
separada por pessoa, contendo no minimo o contrato de trabalho, os comprovantes de
pagamento de salarios, ferias e decimo terceiro, cartSes de ponto (se houver), guias de
recolhimento de FGTS e contribui(•Ses previdenciarias.
36 - No ano de encerramento contratual, apos resultado da convoca£•o peblica que definira o
novo Contrato de Gest•o, fornecer todas as informa£;Ses necessarias & nova Organiza£•o Social
eventualmente CONTRATADA, inclusive no que se refere ao quadro de pessoal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As compras e contrata(•Ses de servi(•os, pela CONTRATADA,
obedecer•o ao regulamento disposto no item 5, que devera condicionar a contrata£•o da
presta(•o de servi(•os a declara(•o da CONTRATADA, por escrito e sob as penas da lei, de que

6
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n•o dispSe de empregados ou diretores remunerados com recursos do CONTRATO DE
GESTAO suficientes para a mesma finalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o regulamento previsto no item 5 desta Clausula ja tenha sido
publicado no Diario Oficial em virtude de contrato(s) de gest•o anterior(es) com a
CONTRATANTE, e n•o contenha altera£;•es posteriores desde a eltima publica(•o, a
CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publica£;•o no Diario Oficial, devendo apenas
envia-lo a CONTRATANTE para formalizag•o de nova ratificag•o, bern como mante-lo
disponivel (em formato legivel e amigavel) e atualizado, nos sitios eletrbnicos da Organiza£•o
Social e dos objetos culturais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso a CONTRATADA seja demandada judicialmente por fato ou
ato que tenha sido praticado por outra Organizag•o Social, devera pleitear em juizo inclus•o no
polo passivo da Organiza(•o Social em quest•o, sob pena de responsabilizar-se integralmente
por condenag•o que advenha do julgamento da ag•o.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA devera responsabilizar-se por dar ciencia a todos
os empregados contratados para atuar no CONTRATO DE GEST,•O, bem como aos seus
diretores, a respeito da obriga£;•o de obedecer ao contido no artigo 3°, inciso I, alinea "d", item 3
do Decreto n o 64.056/2018, que determina a divulgag•o da remunerag&o bruta e individual
mensal dos cargos pagos com recursos do contrato de gest•o, de todos os seus empregados e
diretores.

CLh,USULA TERCEIRA
DAS ATRIBUICOES, RESPONSABILIDADES E OBRIGA(•6ES DA CONTRATANTE

Para a qualificada, integral e correta execug•o deste CONTRATO DE GEST•,O, a
CONTRATANTE se compromete a cumprir, alem das determinag6es constantes da legislag•o
federal e estadual que rege a presente contrata£;•o, as seguintes atribuig5es, responsabilidades
e obriga•6es:

1 - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessarios a execu£•o do objeto
deste CONTRATO DE GEST,•,O, nos prazos e valores estipulados no Anexo V - Cronograma de
Desembolso.
2 - Programar no or(•amento do Estado, para os exercicios subsequentes ao da assinatura do
presente CONTRATO DE GEST,•,O, os recursos necess•flrios, nos elementos financeiros
especificos para custear a execu£•o do objeto contratual, de acordo corn o sistema de repasse
previsto no Anexo V - Cronograma de Desembolso.
3 - Permitir, o uso dos bens m6veis, imoveis e intangiveis, mediante ato do Secretario da Cultura
e Economia Criativa e celebra£•o dos correspondentes Termos de Permiss,•o de Uso.
4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta clausula e manter atualizados os
processos relacionados aos referidos Termos.
5 - Quando do recebimento de solicitag•o de Ioca£•o de im6veis com recursos do CONTRATO
DE GEST•,O por parte da CONTRATADA para execu£:•o de atividades finalisticas nele
previstas, contendo ao menos 3 (tr•s) im6veis de interesse, consultar o Conselho do Patrimbnio
Imobiliario para verificar a existencia de pr6prio estadual disponivel para uso.
6 - Publicar no Portal da Transparencia da CONTRATANTE o CONTRATO DE GEST•,O
assinado com todos os seus Anexos, bem como todos os termos de aditamento em ate 30
(trinta) dias de sua formaliza(•o.
7 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada, os resultados da
execu£;•o deste CONTRATO DE GEST,•,O, emitindo pareceres peri6dicos trimestrais e anuais
referentes ao cumprimento das atividades descritas no "Anexo I - Piano Estrategico de Atua£•o";
das metas estabelecidas no "Anexo II - Piano de Trabalho - A•bes e Mensura£;bes" e no "Anexo
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III - Planilha Or£;amentaria" e dos compromissos descritos no "Anexo IV - Compromissos de
Informa(•o" nos prazos previstos, bern como ao atendimento das demais clausulas e condi•;Ses
estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO.
8 - Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e as condi£•Ses
de execu(•o das atividades comprovadas por ocasi•o da qualifica(•o da CONTRATADA como
Organiza(•o Social de Cultura, para verificar se ela mantem suficiente nivel tecnico para a
execu(•o do objeto contratual.
9 - Analisar o regulamento de que trata o item 5 da clausula segunda, no prazo de ate 90
(noventa) dias a contar da comprova£;•o de sua publica(•o no Diario Oficial, assinalando prazo
razoavel para as adequa£•Ses pertinentes, se for o caso.
10 - Deliberar sobre as materias contidas nos itens 17 e 18 da clausula segunda.
11 - Promover, observado o interesse publico e as disposi£;Ses legais pertinentes, o afastamento
de servidores pQblicos para terem exercicio na Organiza£;•o Social de Cultura.
12 - Viabilizar os recursos necessarios a CONTRATADA, quando da inexist6ncia de recursos de
contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GEST,•O, em tempo habil para
o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com previa comunica£;•o da
CONTRATANTE, ou condena£;Ses transitadas em julgado que tenham determinado o
pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciaria, civel ou
tributaria, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente a sua gest•o do objeto
contratual, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a CONTRATADA, por sucess&o da
CONTRATANTE ou de outra Organiza£;•o Social.
13 - Viabilizar os recursos necessarios a CONTRATADA, quando da inexist6ncia de recursos de
conting•ncia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GEST,•O, em tempo habil para
o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com previa comunica(•o e
concord&ncia da CONTRATANTE, ou de condena(•Ses transitadas em julgado que tenham
determinado o pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciaria,
civel ou tributaria, provenientes de fatos gerados durante a vig6ncia contratual, cuja
responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que n•o caracterizem hip6teses de
culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.
14 - Orientar a politica de comunica£;•o a ser adotada no CONTRATO DE GEST,•,O,
estabelecendo as diretrizes para as atividades e contrata£;Ses permitidas.

CL,&,USULA QUARTA
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(•AO

A execug•o do presente CONTRATO DE GEST,•,O sera acompanhada pela UNIDADE DE
DIFUS•,O, BIBLIOTECAS E LEITURA, que sera responsavel pela verificag•o e fiscalizag&o
periodica do cumprimento quantitativo e qualitativo das ag6es, metas e obrigag6es previstas nos
Anexos I, II, III e IV deste CONTRATO DE GEST,•,O.

PARikGRAFO PRIMEIRO - A Unidade Gestora elaborara pareceres trimestrais e anuais
referentes as realiza£;Ses alcan£;adas, objetivos atingidos, qualidade e eficiencia da execu£;•o
contratual, observando-se a rela(•o entre os custos e os beneficios dos resultados alcan(•ados e
as exigencias dos 6rg•os de controle SEFAZ e TCE, para envio a Comiss&o de Avalia£;•o, bem
como a CONTRATADA, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e r,

avalia£;&o dos Contratos de Gest•o da Pasta.

PARA,GRAFO SEGUNDO - A Unidade Gestora sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento
'no monitoramento periodico dos contratos de gest•o, por meio de visitas tecnicas, reuni6es e
analise de relatorios e pareceres.
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CL.•USULA QUINTA
DA AVALIA(•.&,O

A analise peri6dica dos resultados desta aven#a sera feita por Comiss•o de Avaliag•o dos
Resultados da Execug•o dos Contratos de Gest•o da CONTRATANTE, que proceder& por meio
da verificag•o dos relat6rios da CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e de
Monitoramento da CONTRATANTE, a avaliag•o do desenvolvimento das atividades e dos
resultados atingidos corn a execug&o do CONTRATO DE GEST•,O, verificando a relag•o entre
as metas propostas e os resultados alcangados, e elaborando relat6rio conclusivo a ser
encaminhado ao Secretario da Cultura, a SEFAZ e ao TCE da Assembleia Legislativa do Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A verificag•o de que trata o caput desta clausula, relativa ao
cumprimento pela CONTRATADA das diretrizes e metas acordadas com a CONTRATANTE,
restringir-se-a aos resultados obtidos em sua execug•o, o alcance das ag6es realizadas e os
beneficios para o publico-alvo, atraves dos indicadores de desempenho estabelecidos nos
Anexos do CONTRATO DE GESTAO, em confronto com as metas pactuadas e corn a
economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, devendo levar em conta ainda os
impactos decorrentes de eventuais atrasos no repasse de recursos pela CONTRATANTE.

PARA,GRAFO SEGUNDO - Na analise da execu£;•o orgamentaria frente aos resultados
alcangados, a Comiss•o de Avaliag&o sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento da
CONTRATANTE, que emitira pareceres econ6mico-financeiros anuais de monitoramento e
avaliag•o da prestag•o de contas do CONTRATO DE GESTAO.

PARA,GRAFO TERCEIRO - A Comiss•o de Avaliag•o elaborara relat6rios trimestrais de
atividades e relat6rios conclusivos anuais para encaminhamento ao Secretario da Cultura,
Secretaria da Fazenda, ao Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa do Estado, bern como
para envio a CONTRATADA e para publicag•o no Portal da Transparencia na Cultura do Estado
de S•o Paulo, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e avaliag•o dos
Contratos de Gest•o da Pasta.

/

CLAUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGI•NCIA

O prazo de vigencia do presente Contrato sera de 1°/12/2019 a 3011112024, nos termos da
legislag•o aplicavel.

PARA,GRAFO PRIMEIRO - N•o obstante o prazo estipulado no caput desta Clausula, a vigencia
contratual nos exercicios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE GEST•,O estara
sujeita a condig•o resolutiva, consubstanciada na existencia de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

PARA,GRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resolug•o do CONTRATO DE GEST•,O com base na
indisponibilidade dos recursos previstos no paragrafo anterior, a CONTRATADA n•o tera direito
a qualquer especie de indenizag•o, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos corn a
desmobilizag•o, incluindo os custos de rescis•o de quaisquer contratos celebrados corn terceiros
e os demais compromissos ja assumidos para execug•o do presente CONTRATO DE GEST,•,O
ate a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes nas contas bancarias \

referidas na clausula setima, paragrafo setimo, alineas "a", "b", "c" e "d", n•o sejam suficientes .•
para saldar as obrigag6es.
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PARA,GRAFO TERCEIRO - Como alternativa a resolu£•o do CONTRATO GE GEST,g,O com
base na indisponibilidade dos recursos previstos no paragrafo primeiro supra, as Partes poder•o
optar por manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades contidas no
Piano de Trabalho enquanto perdurar a indisponibilidade de recursos ou ate o encerramento da
vigencia, mediante a celebra•;&o de aditivo contratual.

/

CL,&.USULA SI•TIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos do CONTRATO DE GESTAO, para os fins do disposto neste Instrumento,
abrangem, alem do repasse da CONTRATADA, todas as receitas operacionais, financeiras,
incentivadas ou que, a qualquer titulo, decorram do respectivo equipamento ou programa publico
sob gest•o da CONTRATADA, sendo que as fontes de recursos financeiros para a execug&o do
objeto do presente CONTRATO DE GEST,•O poder&o ser:

1 - Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de suas
aplicag6es.
2 - Receitas o_peracionais oriundas da execug&o contratual (e o rendimento de suas aplica£6es)
provenientes de: a) realiza£•o de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda
de ingressos e de assinaturas; b) utilizag•o de seus espagos fisicos, para oferecer ao pQblico
servigos de cafe, restaurante, Ioja, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com o
Anexo VII - Termo de Permiss&o de Uso de Bens Im6veis; c) outras formas de cess&o
remunerada de uso dos espagos fisicos, previamente autorizadas no Anexo VII ou pontualmente
autorizadas, mediante solicitag•o pela CONTRATADA; d) rendas diversas, inclusive de venda
ou cess•o de produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) outros ingressos dessa
natureza.
3 - Receitas Diversas: oriundas de patrocinios, fomentos e incentivos, tais como doag6es,
legados, apoios e contribuig6es de pessoas fisicas e juridicas nacionais e estrangeiras com ou
sem uso de leis de incentivo, destinados a execug•o dos objetivos deste CONTRATO DE
GESTAO.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execug•o do objeto deste CONTRATO DE
GEST•,O, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV a
CONTRATANTE repassara a CONTRATADA, no prazo e condig6es constantes deste
instrumento, bem como no Anexo V - Cronograma de Desembolso, a import&ncia global de R$
56.557.739,00 (cinq(ienta e seis milh6es, quinhentos e cinqiJenta e sete mil, setecentos e
trinta e nove reais).

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor fixado no paragrafo primeiro desta clausula podera ser
alterado, com o consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio de termo aditivo, em
raz&o da disponibilidade orgamentaria do Estado ou de comum acordo entre as Partes.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os recursos repassados a CONTRATADA poder•o ser por ela
aplicados no mercado financeiro, em aplicag6es de baixo risco, desde que os resultados dessas
aplicag6es sejam revertidos exclusivamente ao cumprimento dos objetivos do CONTRATO DE
GEST•,O. ."

k

PAR,•,GRAFO QUARTO - Para fomento e execug•o do objeto deste CONTRATO DE GEST,•,O, •'i•
conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV, a ",,
CONTRATADA se compromete a captar recursos correspondentes a 15% do valor repassado
anualmente pela CONTRATANTE, num total a ser captado, para o ano de 2020, de R$ •.\•;
1.575.000,00 (urn milh•o, quinhentos e setenta e cinco mil reais), por meio de gerag&o de

]0
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receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou n•o, conforme descrito nos itens 2 e 3 do
caput desta clausula. Para os exercicios subsequentes, as metas de captag•o ser•o aquelas
previstas no Anexo III - Planilha Orgamentaria, ampliando a proporg•o em relag•o ao repasse
do 1° ano, salvo deliberag•o em contrario justificada e acordada entre as Partes.

PARAGRAFO QUINTO - O total de recursos para a realizag•o de cada Piano de Trabalho
Anual, excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE GEST•,O,
sera correspondente a soma do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE mais a captag•o
de recursos a ser realizada pela CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando a
CONTRATADA comprometida a realizar a totalidade das metas previstas no Piano de Trabalho
Anual mesmo que n•o efetue a integralidade da captag•o de recursos que se comprometeu a
captar, conforme paragrafo quarto desta clausula, podendo para tanto otimizar os recursos
repassados e buscar parcerias n•o-financeiras. Antevendo a impossibilidade de cumprimento
das metas estabelecidas no Piano de Trabalho, por insufici6ncia de recursos repassados ou
captados nos termos do caput desta Clausula, a CONTRATADA devera submeter
CONTRATANTE proposta justificada de sua adequag•o, para embasar o aditamento do
CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO SEXTO - A execug•o das metas condicionadas descritas nos Anexos do
CONTRATO DE GEST,•,O somente acontecera mediante a ocorr6ncia de pelo menos uma das
seguintes situag6es:

a) captag•o de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas diversas acima
do montante previsto no paragrafo quarto desta clausula, em tempo habil para a
execug•o das metas, cabendo a CONTRATADA a analise de viabilidade quanto a essa
execug•o;

b) otimizag•o, por parte da CONTRATADA, dos recursos repassados e/ou captados ate os
valores previsto no paragrafo quarto desta clausula;

c) repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE, em raz•o do que as metas
deixar•o de ser condicionadas, por aditamento do CONTRATO DE GEST,•,O.

PARAGRAFO S¢:TIMO - A CONTRATADA devera manter ao menos quatro contas bancarias
distintas e especificas sob sua titularidade, para gest•o dos recursos relacionados a este
CONTRATO DE GEST,•,O, conforme segue:

/

/

a)

b)

c)

Conta de recursos de repasse: para movimentag•o e aplicag•o dos recursos financeiros
repassados pela CONTRATADA, corn a finalidade de viabilizar a execug•o do
CONTRATO DE GEST•,O.
Conta de recursos de reserva e provis6es: para aplicag•o de 6% do total de recursos
financeiros repassados pelo Estado, incidente sobre as parcelas do primeiro ano do
presente CONTRATO DE GEST,•,O, R$ 682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e
quinhentos reais), composto de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais),
oriundo do saldo do fundo reserva referente ao Contrato de Gest•o n °. 1/2014, conforme
clausula 8a, § 1°, do presente contrato de gest•o, e R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil
reais), provenientes do percentual de repasses do ano de 2020,com a finalidade de
constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administrag•o da
CONTRATADA, que podera ser utilizada na hipotese de atraso superior a 5 (cinco) dias
no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A utilizag•o destes recursos fica
condicionada a previa aprovag•o pelo Conselho de Administrag•o da CONTRATADA,
sendo que os respectivos valores dever•o ser restituidos a reserva em ate 3 (tr6s) dias
uteis apos a efetivag•o do repasse pela CONTRATANTE.

Conta de recursos de contin•, a ser aberta pela CONTRATADA, na qual sera
depositada parte dos recursos financeiros repassados pela CONTRATADA, com a

ll
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finalidade de suportar eventuais conting6ncias conexas & execug&o do Piano de
Trabalho, composta de 1% do valor global repassado pela CONTRATANTE, o que
corresponde a R$ 565.577,39 (quinhentos e sessenta e cinco rail, quinhentos e
setenta e sete reais e trinta e nove centavos) sendo composta a cada parcela
repassada pela CONTRATANTE, observados os preceitos do artigo 5°, inciso VI, alinea
"g" do Decreto Estadual n° 43.493/1998, sem prejuizo da transfer6ncia a conta de
recursos de conting6ncia do valor de R$ 219.333,23 (duzentos e dezenove mil trezentos
e trinta e tr6s reals e vinte e tres centavos), oriundo do saldo do fundo reserva referente
ao Contrato de Gest•o n°. 1/2014, conforme clausula 8a, § 1 °, do presente CONTRATO
DE GESTAONa composig•o e utilizag•o dessa conta, devera ser observado que:

c.1) a Organizag•o Social podera contribuir corn recursos pr6prios para a conta
de recursos de contingencia de que trata esta alinea "c".
c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancaria a que se refere esta
alinea "c" somente poder•o ser utilizados, em conformidade com o estabelecido
neste CONTRATO DE GEST,•O, e corn deliberag•o de 3/4 (tr6s quartos) dos
membros do Conselho de Administra£;&o da CONTRATADA e do Secretario de
Cultura e Economia Criativa, a quem 6 facultado delegar o exercicio dessa
compet6ncia, cabendo-lhes zelar por seu uso, em conformidade com o praticado
por entidades cong6neres.
c.3) caso as conting6ncias previstas nesta alinea "c" refiram-se a ordens ou
condenag6es judiciais em processos civeis, trabalhistas e tributarios ou sejam
decorrentes de acordos judiciais em a£6es promovidas em face da
CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou municipal, de compet6ncia da
justiga comum ou especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo inferior
a 15 (quinze) dias, fica desde ja autorizada pelo Secretario de Cultura e
Economia Criativa a utiliza£;•o de recursos da conta bancaria destinada a
conting6ncias, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administrag•o
da CONTRATADA, sem prejuizo de outras eventuais utiliza#Ses na forma do
subitem anterior;
c.4) no caso excepcional do subitem anterior, ficar,a a CONTRATADA obrigada a
encaminhar & CONTRATANTE a documentag•o pertinente, com os devidos
esclarecimentos referentes a movimentag•o efetuada, no relat6rio trimestral
seguinte;
c.5) ao final do CONTRATO DE GEST,•O, eventual saldo financeiro
remanescente na conta de recursos de conting6ncia a que se refere esta alinea
"c", ap6s o pagamento dos custos de desmobilizag•o, eventuais despesas de
encerramento ou liquidag•o das conting6ncias, sera rateado entre o Estado e a
©rganiza•o Social, observada a mesma proporg•o em que ela foi constituida;
c.6) os saldos da conta, enquanto n&o utilizados, ser•o obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanga de instituig•o financeira oficial se a
previs•o de seu uso for igual ou superior a um mes, ou em fundo de aplicag,•o
financeira de curto prazo ou operag•o de mercado aberto lastreada em titulos da
divida pt)b/ica, quando a utilizag,•o dos mesmos verificar-se em prazos menores
que um m6s;
c.7) as receitas financeiras auferidas na forma do item "c.6" ser•o
obrigatoriamente computadas a credito do CONTRATO DE GEST,&O e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
especifico que integrara as presta£Ses de contas do ajuste.

d) Conta de recursos operacionais e cataj•dos: para movimentag•o e aplicag•o dos
recursos provenientes de receitas operacionais oriundas da execu#•o contratual e de
outras receitas diversas livres e n•o vinculadas as leis de incentivo, conforme descritas
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nos itens 2 e 3 do "caput" desta Clausula, com a finalidade de compor o valor previsto no
paragrafo quarto desta clausula.

/

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA devera receber os recursos financeiros que Ihe
forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes contas correntes especificas e exclusivas
no Banco do Brasil, que dever•o fazer refer@ncia a esta parceria, de modo que n•o sejam
confundidos com os recursos proprios da CONTRATADA, e cujos saldos dever•o ser
comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 27, alinea "c", da
clausula segunda supra:

1. Conta de Repasse: Banco do Brasil [Ag6ncia n° 3324-3 - C/C n° 26.305-2]
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil [Ag6ncia n ° 3324-3 - C/C n° 26.306-0]
3. Conta de Conting6ncia: Banco do Brasil [Ag6ncia n ° 3324-3 - C/C n ° 26.307-9]

PARA,GRAFO NONO - A CONTRATADA devera movimentar os recursos operacionais
provenientes de receitas oriundas da execug•o contratual, bem como os recursos captados por
meio de outras receitas diversas livres e n•o vinculadas as leis de incentivo, com a finalidade de
viabilizar a execug•o deste CONTRATO DE GEST,g,O, no valor percentual previsto no Paragrafo
Quarto desta Clausula, em conta(s) corrente(s) aberta(s) em instituig•o bancaria oficial, que
devera (•o) fazer refer6ncia a esta parceria, de modo a que n•o sejam confundidos com os
recursos de repasse da CONTRATANTE, nem com os recursos da CONTRATADA, e cujos
saldos dever•o ser comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 27,
alinea "c", da clausula segunda supra.

PARAGRAFO Dg:CIMO -A apurag•o do valor percentual de captag•o estabelecido no paragrafo
quarto desta clausula considerara, al6m dos recursos depositados na conta de recursos
operacionais e captados, os recursos de patrocinio incentivados, aportados para a execug•o de
projetos culturais pertinentes as atividades objeto deste CONTRATO DE GEST•,O, e
depositados em contas bancarias especificas, nos termos da legislag•o de reg•ncia da
concess•o de incentivos fiscais na area de cultura (federal, estadual e/ou municipal), que
prescrevem a obrigatoriedade de manuteng•o e movimentag•o de recursos em conta corrente
exclusiva do projeto cultural incentivado. As informag6es relacionadas a esses projetos, recursos
e contas dever•o ser devidamente comunicadas nos relat6rios de prestag•o de contas previstos
nos itens 25 e 26 da clausula segunda.

PARAGRAFO D#CIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA podera manter conta(s) bancaria(s)
especifica(s), n•o misturada (s) &(s) conta(s) bancaria(s) discriminada(s) nos paragrafos setimo
e oitavo supra, para movimentar recursos financeiros relacionados a: a) patrocinios incentivados;
e, b) outras receitas diversas, tais como os recursos operacionais e captados que excedam o
valor percentual previsto no paragrafo quarto desta clausula, os quais ficam destinados &
realizag•o de metas condicionadas e outras ag6es ligadas & execug•o contratual ao Iongo do
CONTRATO DE GEST•,O.

PAR•,GRAFO D¢:CIMO SEGUNDO - Salvo deliberag•o do Conselho de Administrag•o da
CONTRATADA em sentido diverso, n•o ser•o vinculadas ao CONTRATO DE GEST,•,O contas
correntes de titularidade da CONTRATADA que recebam contribuig6es de associados, doag6es
de pessoas fisicas ou juridicas para a CONTRATADA que n•o fagam referencia a execug•o do

•._•.

objeto contratual, e ainda os recursos de qualquer outra natureza n•o oriundos nem vinculados a
ag6es especificas do CONTRATO DE GEST,•,O.
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CL.,&,USU LA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercicio de 2019, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um total de R$
875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), mediante a liberag•o de 01 (uma) parcela,
de acordo com o "Anexo V - Cronograma de Desembolso".O valor a ser repassado nos anos
seguintes correra por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orgamentarias dos
exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A parcela Qnica do exercicio de 2019 no valor de R$ 875.000,00
(oitocentos e setenta e cinco mil reais) sera proveniente do saldo do fundo de reserva referente
ao Contrato de Gest&o n °. 1/2014, obrigando-se a CONTRATADA, ademais, a transferir R$
52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), tambem oriundos do saldo do fundo reserva
referente ao Contrato de Gest•o n°. 1/2014, para a composig•o do fundo de reserva previsto na
clausula 7a, § 7 °, alinea "b", deste Contrato, obrigando-se a CONTRATADA, ainda, a transferir o
valor de R$ 219.333,23 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e tres reais e vinte e tr6s
centavos), tambem oriundos do saldo do fundo reserva referente ao Contrato de Gest•o n°.
1/2014, para a composig&o do fundo de conting6ncia previsto na clausula 7a, § 7°, alinea "c",
deste CONTRATO, a fim de atingir os percentuais de composig•o dos fundos de reserva e
conting¢ncia do presente CONTRATO."

PARA,GRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 10.500.000,00 (dez milh6es e quinhentos mil
reais), que onerara a rubrica 13.392.1201.6211.000 no item 33.90.39-75 no exercicio de 2020,
sera repassado na seguinte conformidade:

1 - 90% do valor previsto no caput, correspondentes a R$ 9.450.000,00 (nove milh6es e
quatrocentos e cinqiJenta mil reais), ser•o repassados atraves de 12 (doze) parcelas, conforme
Anexo V.
2 - 10% do valor previsto no caput, correspondentes a R$1.050.000,00 (hum milh•o e cinqOenta
mil reais) ser•o repassados atraves de 12 (doze) parcelas, conforme Anexo V, cujos valores
variaveis ser•o determinados em fun£;•o da avaliag•o periodica da execug•o contratual.
3 - A avaliag•o da parte variavel sera realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo
gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a
depender dos indicadores de avaliag•o do cumprimento das ag6es estabelecidos no Piano de
Trabalho - Ag6es e Mensurag6es.

PARAGRAFO TERCEIRO - As parcelas ser&o transferidas a CONTRATADA, atraves da conta
bancaria de repasse mencionada na clausula setima, paragrafo oitavo, supra.

PARA,GRAFO QUARTO - Para os exercicios seguintes, dever•o ser considerados os valores
consignados no Anexo III - Planilha Orgamentaria e os recursos consignados nas respectivas leis
orgamentarias, que ser•o repassados de acordo corn o Anexo V - Cronograma de Desembolso,
na forma do paragrafo segundo da presente clausula.

/
CL.&USULA NONA
DA ALTERA(•.&.O CONTRATUAL (\

O presente CONTRATO DE GEST,•,O podera ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo, \•
mediante previa justificativa por escrito, sendo a alterag•o formalizada por meio de Termo de •

Aditamento ao presente CONTRATO DE GEST•,O.

]4



GOVERNO DO ESTADO DE S.AO PAULO
SECRETARI"A DE CULTURA E ECONOHlrA CRI"ATI"VA

Gabinete do Secret•rio

/

CL,•,USULA DI•CIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera estar preparada para encerrar as atividades objeto do CONTRATO DE
GEST,•O na data definida para o encerramento contratual e para restituir ao Estado todos os
bens m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido pelos Termos de Permiss&o de Uso que
constituem os Anexos Vl e VII deste CONTRATO DE GEST,•O, bem como para transferir ao
Estado os bens m6veis adquiridos e informados posteriormente a CONTRATANTE, e para
transferir ao Estado os recursos financeiros provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE
GEST•,O, depositados nas contas bancarias referidas na clausula setima, paragrafo setimo, na
referida data, ressalvando-se os recursos financeiros necessarios para a cobertura de despesas
relacionadas a execu;•o contratual cujo pagamento s6 possa ocorrer posteriormente ao
encerramento contratual (tais como contas de utilidades publicas) e as despesas do pr6prio
encerramento (tais como auditoria independente e publica•;•o no Diario Oficial dos relat6rios e
balangos auditados).

PARA,GRAFO PRIMEIRO- Ap6s o encerramento contratual, a CONTRATADA tera 90 (noventa)
dias para quitar todas as obriga£6es financeiras referentes ao CONTRATO DE GESTAO, prestar
contas e restituir ao Estado os remanescentes financeiros do CONTRATO DE GEST•,O que
ainda estiverem sob sua responsabilidade,

PARA,GRAFO SEGUNDO - Na hip6tese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro
gerado ao Iongo da execu£;•o contratual resultante dos repasses feitos pelo Estado, esse saldo
ou excedente devera ser restituido a CONTRATANTE quando do encerramento contratual, salvo
nos casos em que a mesma Organiza£;•o Social seja selecionada por meio de Convocag•o
POblica nos termos da Lei Complementar n° 846/1998, para dar continuidade a gest•o do objeto
do CONTRATO DE GEST,•,O.

PARA,GRAFO TERCEIRO - Na hipotese da renova9•o contratual prevista no paragrafo segundo
desta clausula, o montante relativo aos saldos de repasse devera ser transferido para a conta
corrente do novo Contrato de Gest•o em seu primeiro dia t]til de vigCncia, abatendo-se o valor
correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano.

PARA,GRAFO QUARTO - Na hip6tese de renovag•o contratual, e considerado o regime de
competCncia, o montante correspondente as provis6es de natureza trabalhista do quadro de
empregados e dirigentes da CONTRATADA, relativo a ferias, decimo terceiro salario e
respectivos encargos na data de encerramento contratual, devera ser transferido para a
respectiva conta contabil do novo Contrato de Gest•o e, consequentemente, a sua obrigag•o de
pagamento.

PARA,GRAFO QUINTO - Apos o repasse da Qltima parcela do CONTRATO DE GEST,•,O, o
saldo da conta de recursos de reserva devera ser provisionado para as eventuais despesas de
desmobiliza(•o relativas ao contrato, ou ainda, caso a hipotese de desmobilizag&o n•o venha a
ocorrer, ou, se, mesmo apos a sua ocorr¢ncia ainda houver recurso remanescente, devera ele \?•
ser transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gest&o em seu primeiro dia t]til de '•"
vig6ncia, abatendo-se o valor correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano. \
PARA,GRAFO SEXTO - Caso o objeto deste CONTRATO DE GEST•,O seja novamente •-
submetido a convoca£;•o publica, os recursos de reserva de contingencia a que se refere
clausula setima, paragrafo setimo, alinea "c" poder•o, mediante autorizag•o do Secretario de
Cultura e Economia Criativa, ser transferidos a nova Organiza£;•o Social CONTRATADA, para
constitui£;•o de reservas com a mesma finalidade.
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PARAGRAFO SI•TIMO - O valor transferido nos termos do paragrafo sexto sera identificado nas
prestag6es de contas da nova Organiza£•o Social gestora e podera ser utilizado, ainda, sempre
mediante autoriza(•o do Secretario de Cultura e Economia Criativa, para a realizag&o de novas
atividades conexas ao objeto do ajuste, a serem pactuadas por provoca£•o da OS.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipotese da renovag•o contratual prevista no paragrafo segundo
desta clausula, ap6s o encerramento contratuah

a)

b)

os recursos financeiros constantes da conta de conting6ncia dever&o ser transferidos
para a conta de contingencia do novo Contrato de Gest&o, no primeiro dia util de sua
vigencia, devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade;
a CONTRATADA devera fornecer todas as informag6es administrativas / financeiras e
operacionais necessarias a gest&o pela Organizag&o Social vencedora de futura

convoca£•o peblica, incluindo quadro de empregados, no prazo maximo de 30 (trinta
dias), contados da data do termino do presente Contrato, caso outro prazo n•o tenha
sido estabelecido em comunicag•o pr6pria e caso n•o seja a pr6pria CONTRATADA a
vencedora de futura convoca£•o publica.

/

PARAGRAFO NONO - Apos o encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros da(s)
conta(s) de recursos operacionais e captados ser•o considerados vinculados ao objeto do
CONTRATO DE GEST,•,O, ocorrendo ou n•o a renovag&o contratual, devendo ser transferidos
para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de recursos operacionais e captados do novo Contrato de
Gest•o retacionado ao objeto, no primeiro dia Qtil de sua vig¢ncia, para somar-se as futuras
receitas e serem aplicadas na execu(•&o contratual, desde que n•o estejam impedidos por
condicionantes das leis de incentivo a cultura.

PARAGRAFO DI•CIMO - Verificado o disposto nos paragrafos sexto e setimo desta clausula, a
porcentagem de que trata a alinea "c" do paragrafo setimo da clausula setima, a ser fixada para
o novo Contrato de Gest•o, n•o sera inferior a deste CONTRATO DE GEST,5,O,
desconsiderados, para tanto, os recursos originarios da reserva de conting¢ncia precedente.

PAR,•,GRAFO DI•CIMO PRIMEIRO - Quando da inexist¢ncia de recursos de contingencia
suficientes em conta no encerramento do CONTRATO DE GEST,•,O, por cumprimento total e
regular do seu objeto, ou quando a CONTRATADA ja tiver encerrado a prestag&o de contas e a
restituig&o dos saldos a CONTRATANTE, cabera a esta Qltima viabilizar, em tempo habil, os
recursos necessarios ao cumprimento de condenag6es sofridas pela CONTRATADA,
transitadas em jutgado ou em decorr¢ncia de acordo amigavel, que devera set previamente
comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza
trabalhista, previdenciaria, civel ou tributaria, decorrentes de conting¢ncias conexas a execug•o
contratual, cuja responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que n&o caracterizem
hipoteses de culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.

CLAUSULA DI•CIMA PRIMEIRA
DA DENUNCIA E RESCISAO

Este contrato poder& a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser terminado de comum
acordo, ou ser denunciado, mediante notificag•o previa com anteced¢ncia minima de 6 (seis)
meses, ou ainda ser rescindido por infrag•o legal ou descumprimento de qualquer uma de suas
clausulas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescis•o por culpa grave, dolo ou ma gest•o por parte
da CONTRATADA, comprovados corn observ•ncia do devido processo legal, a CONTRATANTE
providenciara a imediata revogag•o da permiss•o de uso de bens pQblicos e a cessag•o dos
afastamentos dos servidores pQblicos colocados a disposig•o da CONTRATADA, n•o cabendo
a esta direito a qualquer indenizag•o.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de denQncia por parte da CONTRATANTE, o Estado
arcara com os custos relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organizag•o Social, bern
como pelas dividas assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e
prestadores de servi£;os para execug•o do objeto do contrato, caso os recursos existentes nas
contas bancarias referidas na clausula setima, paragrafo setimo, alineas "a", "b", "c" e "d", n•o
sejam suficientes para saldar as obrigag6es.

PARA,GRAFO TERCEIRO - Em caso de denQncia por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO E GEST,5,O,
por um prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da denDncia, desde que se
comprove a exist6ncia na data da denuncia, de saldos contratuais provenientes de recursos
repassados que possam suportar a execug•o contratual ou, caso contrario, que n•o seja
interrompido o fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.

PARA,GRAFO QUARTO - A CONTRATADA tera o prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar
da data do encerramento do CONTRATO DE GEST,•,O ou do termino do prazo indicado no
paragrafo terceiro acima, quando for o caso, para quitar suas obrigag6es e prestar contas de sua
gest•o a CONTRATANTE.

/

CL/•USULA DI•CIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES

A inobserv&ncia, pela CONTRATADA, de clausula ou obrigag•o constante deste CONTRATO
DE GEST,•,O e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar ora vigente,
autorizara a CONTRATANTE, garantidos o contradit6rio e a ampla defesa, a aplicar, em cada
caso, as seguintes sang6es:

I - Advert6ncia;
II - Multa;
III - Suspens,•o temporaria da participa(•o em chamamento publico e impedimento de celebrar
parceria ou CONTRATO DE GESTAO com a CONTRATANTE, pot prazo n&o superior a dois
anos;
IV - Declarag•o de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou
CONTRATO DE GEST,•,O com a CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig•o ou ate que seja promovida a reabilitag•o perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a organizag•o social ressarcir a
AdministragAo PQblica pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sang•o aplicada
com base no inciso II;
V - Desqualificag•o da CONTRATADA como organiza£;•o social de cultura, nos termos do artigo
18 da Lei Complementar Estadual n° 846/1998.

PARA,GRAFO PRIMEIRO - As sang6es estabelecidas nos incisos II e III s&o de compet6ncia
exclusiva da CONTRATANTE ou dos 6rg•os de controle do Estado de S•o Paulo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista,
podendo a reabilitag•o ser requerida apos dois anos de aplicag•o da penalidade.

17

A

•x



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

PARAGRAFO SEGUNDO
Da decis•o que determinar a aplicag&o das penalidades, a CONTRATADA tera o prazo de 05
(cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Titular da Pasta da Cultura e Economia Criativa.

PARA,GRAFO TERCEIRO -A prescrig•o sera interrompida com a edig•o de ato administrativo
voltado & apurag&o da infrag•o, que podera ser realizada pelos departamentos competentes da
CONTRATANTE ou pela instaurag&o de Comiss&o para Apurag&o Preliminar.

PARA,GRAFO QUARTO - A imposi•;•o de qualquer das san£;Ses estipuladas nesta clausula n•o
elidira o direito de a CONTRATANTE exigir indeniza(•&o integral dos prejuizos que o fato gerador
da penalidade acarretar para os 6rg•os gestores deste CONTRATO DE GESTAO, seus usuarios
e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou etica do autor do fato.

PARAGRAFO QUINTO - Transcorridos dois anos da desqualificag•o da CONTRATADA e
mediante o comprovado saneamento das motivagSes que deram causa & referida medida, a
Entidade podera requerer nova qualifica•o como organizag•o social de cultura, nos termos da
legisla£•o aplicavel.

/

CLAUSULA DI•CIMA TERCEIRA
DISPOSI(•6ES FINALS E TRANSITORIAS

1 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscaliza£•o e da normatividade suplementar exercida
pela CONTRATANTE sobre a execu£&o das atividades, metas e compromissos previstos no
presente CONTRATO DE GEST•,O, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e
autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a altera£;&o decorrente de tais
competencias normativas sera objeto de termo aditivo, ou de notificag•o dirigida
CONTRATADA.
2 - A CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA informag•o e
documenta£Ses quando julgar necessarios esclarecimentos para o acompanhamento das
atividades da CONTRATADA.
3 - A CONTRATADA poder& a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao Titular da
Pasta da Cultura e Economia Criativa, propor a devolug•o de bens ao Poder Publico Estadual,
cujo uso fora a ela permitido e que n•o mais sejam necessarios ao cumprimento das metas
avengadas.
4 - Caso a CONTRATADA seja selecionada em Convocag•o Pt•blica para celebrag•o de mais
de um Contrato de Gest•o simultaneamente, os recursos para remunerag•o de dirigentes e
equipe administrativa que venham a ser comuns aos diversos Contratos de Gest•o dever•o ser
divididos entre cada um proporcionalmente ao seu valor total, de maneira a garantir mais
recursos para a realiza(•o das atividades fins de cada Contrato de Gest•o.
5 - O Estado suspendera o repasse de recursos financeiros a CONTRATADA se ela n•o
cumprir o previsto no artigo 5°, incisos I, 11 e VI do Decreto Estadual n° 43.493/1998, sem
prejuizo da apurag•o de responsabilidades de seus administradores.
6 - A convoca£•o publica, para celebrag•o de novo CONTRATO DE GEST,•O corn o mesmo
objeto, devera prever a sub-roga£;•o obrigat6ria da Organiza(•o Social escolhida, nos contratos
firmados pela CONTRATADA com escopo especifico de viabilizar a temporada artistica,
programag•o artistica cultural e pedag6gica do exercicio em curso e do pr6ximo, em
cumprimento ao previsto no Piano de Trabatho, observando-se as especificagSes constantes do
Termo de Referencia anexo.
7 - O novo CONTRATO DE GEST,g,O devera conter clausula expressa estabelecendo a
responsabilidade solidaria da Organiza(•&o Social que substituir a CONTRATADA, pelo fiel
cumprimento da obrigag•o de ressarcimento assumida pela CONTRATANTE nos termos da
clausula decima, paragrafo nono.
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8 - No caso de celebrag•o contratual com Organiza£•o Social cujos salarios dos quadros de
empregados ainda n•o estejam ajustados ao disposto no Decreto Estadual n° 64.056/2018, sera
concedido prazo de ate noventa dias a contar da assinatura do presente CONTRATO DE
GESTAO, para as adequa(;Ses contratuais e cabiveis.

CL,&,USULA DI•ClMA QUARTA
DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de S£o Paulo, com rent•ncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer quest6es oriundas deste CONTRATO DE GEST,AO,
que n£o puderem ser resolvidas pelas Partes.

E, pot estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 3 (tres) vias de igual teor e
forma.

S•o Paulo, • i de ,r, >%•.•+• £•..> de 2019.

CONTRATANT••E J/• •'-'• J
SIS:RGIO HENRIQUE SA. LEIT.AO FILHO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de S•o Paulo

CONTRATADA
INES VIEIRA BOGI•A
Associa£•o Prb-Dan£a

Testemunhas:

•d

]9


