
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Gabinete do Secretckio

CONTRATO DE GESTAO nO 0112015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A FUNDACAO
ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO, QUALIFICADA
COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTAO DA
ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO, DO COMPLEXO
CULTURAL JULIO PRESTES (SALA SAO PAULO) E PARA A PRODUCAO
E REALIZACAO DO FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDAO.

Pelo presente instrumento, de um lade 0 Estado de Sao Paulo, por intermedio da SECRETARIA DA
CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, nO51, Luz, CEP 01028-000, Sao Paulo, SP, neste ato
representada pelo(a) Titular da Pasta, MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro(a), portador(a) da
cedula de identidade RG nO6.455.951-8 SSP/SP e do CPF/MF nO028.721.728-07 doravante denominada
CONTRA TANTE, e de outro lado a FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO
PAULO, Organiza9ao Social de Cultura, com CNPJ/MF nO07.495.643/0001-00, tendo endere90 a Pra9a
Julio Prestes, n.o 16, 2° andar, CEP 01218-020, Sao Paulo - SP, e com estatuto registrado no 100
Cart6rio Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da Cidade de Sao Paulo -
SP, sob nO28161, neste ato representado por MARCELO DE OLIVEIRA LOPES, Diretor Executivo,
brasileiro(a), portador(a) da cedula de identidade RG nO 16.713.316 SSP/SP e do CPF/MF nO 1
054.051.548-74, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que dispoe a Lei
Complementar Estadual nO 846 de 04/06/1998, 0 Decreto Estadual nO43.493, de 29/07/1998 e suas
altera90es, e considerando a declara9ao de dispensa de licita9ao inserida nos autos do Processo SC nO
SC nO 116769/2015, fundamentada no S 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e altera90es
posteriores, RESOLVEM celebrar 0 presente CONTRATO DE GESTAO referente a forma9ao de uma
parceria para fomento e execu9ao de atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo
gerenciamento e execu9ao de atividades a serem desenvolvidas junto a Orquestra Sinfonica do Estado
de Sao Paulo, ao Complexo Cultural Julio Prestes (Sala Sao Paulo), cujo uso fica permitido pelo periodo
de vigencia do presente contrato, e para a produ9ao e realiza9ao do Festival de Inverno de Campos do
Jordao, mediante as seguintes clausulas e condi90es.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 -0 presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto 0 fomento, a operacionaliza9ao da gestao e a
execu9ao, pela CONTRATADA, das atividades na area cultural referentes a Orquestra Sinfonica do
Estado de Sao Paulo, do Complexo Cultural Julio Prestes (Sala Sao Paulo) e para a produ9ao e
realiza9ao do Festival de Inverno de Campos do Jordao, em conformidade com os Anexos I a VII que
integram este instrumento.

2 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTAo:
a) Anexo I - Plano de Trabalho - Estrategia de A9ao
b) Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Or9amentaria Global
c) Anexo 111- Compromissos de Informa9ao
d) Anexo IV -Cronograma de Desembolso
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e) Anexo V - Termo de Permissao de Usa dos Bens Moveis e Intangiveis
f) Anexo VI - Termo de Permissao de Usa dos Bens Imoveis
g) Anexo VII- Resolu9ao SC 110 de 27/12/2013, que Dispoe Sabre Penalidades

3 - 0 objeto contratual executado devera atingir a fim a que se destina, com eficacia, eficiencia e
qualidade requeridas.

CLAUSULA SEGUNDA

DAS ATRIBUICOES, RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para a qualificada, integral e correta execu9ao deste CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATADA se
compromete a cumprir, alem das determina90es constantes da legisla9ao federal e estadual que rege a
presente contrata9ao, as seguintes atribui90es, responsabilidades e obriga90es:

1 - Executar as atividades descritas no incluso "Anexo I - Plano de Trabalho - Estrategia de A9ao", bem
como cumprir as metas estabelecidas no "Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Or9amentaria
Global",e as compromissos descritos no "Anexo III - Compromissos de Informa980" nos prazos previstos,
em consonancia com as demais clausulas e condi90es estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAo.

2 - Manter, durante a execu9ao deste CONTRATO DE GESTAO, todas as condi90es exigidas ao tempo 2
de sua qualifica9ao como Organiza9ao Social.

3 - Utilizar a simbolo e a nome designativo do(s) equipamento(s) cultural(is), programa(s) au grupo(s)
artistico(s) cuja gestao integra a objeto deste CONTRATO DE GESTAO, de acordo com as diretrizes da
area de Comunica9ao da Secreta ria da Cultura.

4 - Aplicar as orienta90es de identidade visual recebidas da Secretaria da Cultura em todas as a90es de
divulga9ao relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, utilizando a designa980 "Organiza980
Social de Cultura" junto a assinatura da institui980, quando esta for utilizada.

5 - Publicar no Diario Oficial do Estado enos sitios eletronicos vinculados ao objeto contratual, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTAO, regulamento proprio
contendo as procedimentos que adotara nas aquisi90es de bens e contrata90es de obras e servi90s com
recursos provenientes do CONTRATO DE GESTAO, garantindo a publica980 de suas eventuais
atualiza90es em no maximo 30 (trinta) dias da altera9ao promovida. Caso a regulamento ja tenha sido
publicado no Diario Oficial em virtu de de contrato(s) de gestao anterior(es) com a CONTRATANTE, a
CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publica9ao no Diario Oficial, devendo apenas envia-Io a
CONTRATANTE para formaliza9ao de nova ratifica9ao, bem como mante-Io disponivel nos sitios
eletronicos.

6 - Contratar pessoal necessaria para a execu980 das atividades previstas neste CONTRA TO DE
GESTAO, atraves de procedimento seletivo proprio, nos termos de seu manual de recursos humanos,
garantindo foco na qualifica98o, experiencia e compromisso publico, com objetividade, impessoalidade e
ampla publicidade dos processos seletivos e de seus resultados.
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7 - Cumprir a legisla~o trabalhista, bem como manter em dia a pagamento das obriga90es tributarias e
previdenciarias, fornecendo certidoes negativas e de regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela
CONTRA TANTE.

8 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais na contrata9ao de pessoal
para as atividades previstas neste CONTRATO DE GESTAo.

9 - Observar como limites: 1,5% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para a
remUnera9aO e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e 60% do total anual de despesas
previstas no plano de trabalho para remunera~o e vantagens para as demais empregados, ressaltando
que as salarios deverao ser estabelecidos conforme padroes utilizados no Terceiro Setor para cargos
com responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais especificos divulgados par entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.

10 - Administrar as bens m6veis e im6veis cujo usa Ihe fora permitido, em conformidade com 0 disposto
nos respectivos Termos de Permissao de Usa, ate sua restitui9aO ao Poder Publico, mantendo em
perfeitas condi90es de usa as im6veis, bens, equipamentos e instrumentais necessarios para a
realiza9aO das atividades contratualizadas, cujos inventarios atualizados constarao dos devidos Termos
de Permissao.

11 - Manter, em perfeitas condi90es de integridade, seguran9a e regularidade legal, as imoveis 3
permitidos ao usa durante a vigencia do CONTRATO DE GESTAO, promovendo a90es e esfor90s,
acordados com a CONTRATANTE, para as regulariza90es e melhorias necessarias.

12 - Efetuar a contrata9ao dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados aos imoveis
e atividades aven9ados, com coberturas em valores compativeis com as edifica90es e usos.

13 - Submeter a aprOVa9aO previa da CONTRATANTE as planas de a9aO de projetos culturais que
impliquem:

a) a usa de espa90s internos dos bens im6veis, predios au terrenos, objeto do CONTRATO DE
GESTAO, para empreendimentos diversos, que nao estejam previamente autorizados pelo Termo de
Permissao de Usa de Bens Im6veis (Anexo VI deste), tais como: montagem de restaurantes,
lanchonetes, quiosques, lojas, estacionamentos, livrarias e assemelhados;

b) a cessao gratuita au onerosa de espa90 para realiza9aO de eventos de qualquer natureza, bem como
atividades culturais nao previstas nos Anexos deste CONTRATO DE GESTAO, indicando as tipos e
caracteristicas dos eventos culturais previstos, as criterios e condi90es para sua realiza9aO e as
cuidados que serao tomados relativos a: obten9ao das autoriza90es legais quando for 0 caso,
preserva9ao do patrimonio e seguran9a;

c) a emprestimo de bens moveis do patrimonio artistico, hist6rico e cultural a organiza90es nacionais au
internacionais, para exibi9aO em mostras, exposi90es e outros eventos, em virtu de de intercambio au
nao, garantindo as cuidados de salvaguarda do patrimonio e a contrata9aO de segura multirrisco para
as referidos bens em cada emprestimo realizado;

d) a restaura9ao de obras do acervo artistico, historico e cultural, informando a politica de conserva9ao
e restauro adotada, as referenciais metodol6gicos e as cuidados de salvaguarda do acervo;

e) a descarte e/ou substitui9aO de bens m6veis nao integrantes do patrimonio museol6gico au artistico,
historico e cultural.
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14 - Submeter a aprova9ao previa da CONTRATANTE as a90es ou projetos culturais descritos nas
alineas "a" a "e" do item 13 desta Clausula, caso nao tenha submetido 0 plano de a9ao equivalente ou
casa a a9ao au projeto cultural seja diferente daqueles contemplados no plano de a9ao submetido e'
aprovado. A CONTRATANTE podera se opor ao pedido de aprova9ao, de forma fundamentada, no prazo
15 (quinze) dias.

15 - Responsabilizar-se pela repara9ao au indeniza9ao de dana, material e/ou moral, decorrente de a9ao
au omissao, dolosa au culposa (negligencia, impericia au imprudencia) de seus agentes, causado ao
Estado, aos usuarios (au consumidores) dos servi90s au a terceiros, sem prejuizo das demais
comina90es legais e contratuais.

16 - A responsabilidade de que trata a item 15 desta Clausula estende-se aos casas de dana causado
par falhas relativas a presta9ao dos servi90s, nos termos do artigo 14 da Lei nO 8.078, de 11/09/90
(C6digo de Defesa do Consumidor).

17 - Responsabilizar-se pelos danos causados par a9ao au omissao dolosa au culposa (negligencia,
impericia au imprudencia) aos bens m6veis e/ou obras de arte que constituem patrimonio hist6rico,
artistico e cultural.

18 - Atender aos usuarios com dignidade e respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-se
sempre a qualidade na presta980 dos servi90s culturais e educativos observando a legisla9ao especial e 4
de prote9ao ao idoso, a crian9a, ao adolescente e ao portador de deficiencia, bem como a legisla9ao
referente a meia-entrada e as resolu90es especfficas da CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste
CONTRATO DE GESTAO, referentes a politica de gratuidade, isen90es e descontos.

19 - Manter, em local visivel ao publico em geral, nos espa90s fisicos onde sao desenvolvidos as
trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos endere90s eletronicos e fisicos da Ouvidoria
da Secretaria da Cultura,a qual as usuarios possam apresentar as reclama90es relativas as atividades e
servi90s culturais, segundo model a fornecido pela CONTRATANTE em atendimento a Lei 10.294/1999, a
Lei 12.806/2008e ao Decreta 60.399/2014, que dispoem sabre prote9ao e defesa do usuario do servi90
publico do Estado.

20 - Publicar e manter disponivel ao publico na internet, nos dominios e sitios eletronicos vinculados ao
objeto contratual, atualizando, sempre que necessaria, as seguintes informa90es:

a) Apresenta9ao e hist6rico do objeto contratual (equipamento 1 programas principais 1 grupos
artisticos);

b) Programa9ao atualizada, de acordo com as caracteristicas do objeto do CONTRATO DE
GESTAO;

c) Logistica de acesso e informa90es de funcionamento do objeto contratual;
d) Ficha tecnica, indicando as funcionarios vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTAO;
e) Manual de Recursos Humanos;
f) Regulamento de Compras e Contrata90es;
g) Divulga9ao de vagas em aberto, com informa9ao sabre criterios e prazos de sele9ao, de acordo

com seu manual de recursos humanos e regulamento de contrata90es;
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h) Divulgayao das compras e contratayoes em aberto e dos criterios e prazos de seleyao de acordo
com seu regulamento de compras e contratayoes;

i) Cantata da Ouvidoria da Secreta ria da Cultura, conforme as orientayoes da CONTRATANTE;
j) Link para a CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos no Portal da Transparemcia do Estado de

SP;

k) Relat6rios de atividades anuais e demonstrayoes contabeis (balanyos patrimoniais e pareceres
de auditores independentes) de todos as anos do CONTRATO DE GESTAO em vigor;

I) Estatuto Social da CONTRATADA;
m) Relayao atualizada de Conselheiros e dirigentes da CONTRATADA.

21 - Apresentar trimestralmente a Unidade Gestora da CONTRATANTE ate a dia 20 (vinte) do mes
seguinte ao termino do 1°, 2° e 3° trimestres, relat6rios de atividades do periodo, conforme modelo da
CONTRATANTE, para verificayao pela Unidade Gestora e pela Comissao de Avaliayao quanta ao
cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo a comparativo das
metas cumpridas x metas previstas, a relat6rio gerencial de acompanhamento da execuyao oryamentaria
global e as documentos previstos para entrega trimestral no Anexo III - Compromissos de Informayao.

22 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela Secretaria, relat6rio
anual de atividades, para verificayao pela Unidade Gestora e pela Comissao de Avaliayao, quanta ao
cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo a comparativo das
metas cumpridas x metas previstas para as quatro trimestres do exercicio anterior, a relat6rio gerencial
de acompanhamento da execuyao oryamentaria global e os documentos previstos para entrega anual no
Anexo III - Compromissos de Informayao.

23 - Apresentar a Unidade Gestora da CONTRATANTE nos prazos indicados abaixo:
a) mensalmente, ate a dia 10 (dez), relat6rio de publico presencial dos objetos contratuais (contendo

numeros de publico geral I publicos educativos I publicos das ayoes de circulayao no Estado e
outros publicos alva definidos no plano de trabalho) e de publico virtual no(s) sitio(s) eletronico(s)
vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial definido pela CONTRATANTE;

b) mensalmente, ate a dia 10 (dez), c6pia do protocolo de entrega da DOAR - Demonstrayao de
Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;

c) mensalmente, ate a dia 10 (dez) do mes subsequente, a planilha de saldos e as extratos
bancarios de movimentayao das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO, bem como a
fluxo de caixa elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

d) mensalmente, ate a dia 10 (dez) do mes subseqOente, relayao com c6pia das notas fiscais com
identificayao da entidade beneficiaria, do tipo de repasse e numero do ajuste, bem como do
6rgao repassador, de todas as aquisiyoes de bens m6veis que forem realizadas com recursos do
CONTRATO DE GESTAO, bem como de acervo adquirido au recebido em doayao destinada ao
objeto contratual au as atividades do CONTRATO DE GESTAO, para atualizayao pela Secretaria
da Cultura no inventario do respectivo Termo de Permissao de Usa;

e) mensalmente, ate a dia 25 (vinte e cinco), informe de programayao do mes seguinte, conforme
modelo definido pela CONTRATANTE;

f) quadrimestralmente, ate a dia 15 (quinze) do mes seguinte ao termino do quadrimestre, a
relat6rio quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime de caixa, conforme modelo da
Secretaria, em atendimento a Lei de Diretrizes Oryamentaria;
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g) ate 30 (trinta) dias da data de sua realizal;ao, c6pia das atas de reunioes do Conselho de
Administral;ao da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que abordem
assuntos relacionados ao CONTRATO DE GESTAO, exceto nos casas de aproval;ao de termos
de aditamentos, quando as atas deverao ser apresentadas previamente a assinatura do ajuste;

h) ate 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsao de said a das contas
vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO na data de encerramento, ja indicando a previsao de
provisionamento de recursos necessarios para custear as despesas 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 a presta9So de contas (tais como custeio de utilidades
publicas e pagamento de servil;os de auditoria independente e publical;ao no DiMo Oficial do
Estado de Sao Paulo);

i) juntamente com a relat6rio anual de atividades do ultimo exercicio, a relat6rio final da execul;ao
contratual, contendo a balanl;o geral dos resultados alcanl;ados' em comparal;ao aos previstos no
contrato de gestao, bem como relat6rio gerencial consolidado da execul;ao orl;amentaria global.

24 - Comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no relat6rio trimestral seguinte, a celebral;ao de
instrumentos de convenios, termos de parceria au cooperal;ao tecnica com outras pessoas juridicas,
publicas au privadas, nacionais au internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos equipamentos au
programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o au nao. '

25 - Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contabeis do CONTRATO DE GESTAO,
assim como das contas anuais da entidade, com a auxilio de auditoria externa independente,
previamente aprovada pelo Conselho de Administral;ao.

26 - Obedecer as normas arquivisticas do Sistema de Arquivos do Estado de Sao Paulo - SAESP,
conforme determina a Paragrafo 1° do Artigo 1° do Decreta nO48.897, de 27 de agosto de 2004.

27 - Dar acesso a todas as informal;oes solicitadas, nos termos da lei, e responder aos questionamentos
da CONTRATANTE e dos 6rgaos fiscalizadores (Comissao de Avalial;ao, Secreta ria da Fazenda,
Tribunal de Contas e Ministerio Publico), bem como do Servil;o de Informal;ao ao Cidadao,
encaminhando documentos e informal;oes solicitadas referentes aos CONTRATOS DE GESTAO nos
prazos par estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as excel;oes devidamente fundamentadas.

28 - Nas hip6teses de: encerramento contratual, rescisao contratual, extinl;ao da CONTRATADA e/ou
desqualifical;ao da CONTRATADA, informar a CONTRATANTE a composil;ao do quadro de funcionarios
que integram as grupos artisticos, bem como as que realizam servil;os tecnicos especializados para
conhecimento da CONTRATANTE, que, de comum acordo com a CONTRATADA e a bem do interesse
publico, avaliara a possibilidade de sucessao trabalhista, nos termos da legislal;ao vigente, a bem do
interesse publico, par parte da Organizal;ao Social que vier a assumir a gestao do objeto contratual.

29 - Apresentar relat6rio final de atividades e prestal;ao de contas do CONTRATO DE GESTAo a
Unidade Gestora da CONTRATANTE ate 90 (noventa) dias ap6s a encerramento do CONTRATO DE
GESTAO, incluindo comproval;ao de que foram quitadas todas as obrigal;oes contratuais existentes, e
informando a eventual existencia de obrigal;oes e/ou passivos ainda pendentes, objeto de discussoes
administrativas ou judiciais ate a data de encerramento do CONTRATO DE GESTAO nos term os da
legislal;ao.
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CLAUSULA TERCEIRA
CAS ATRIBUICOES, RESPONSABILICACES E OBRIGACOES CA CONTRATANTE

Para a qualificada, integral e correta execucrao deste CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATANTE se
compromete a cumprir, alam das determinacroes constantes da legislacrao federal e estadual que rege a
presente contratacrao, as seguintes atribuicroes, responsabilidades e obrigacroes:

1 - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessarios a execucrao do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, nos prazos e valores estipulados no Anexo IV - Cronograma de Desembolso.

2 - Programar no orcramento do Estado, para os exercicios subsequentes ao da assinatura do presente
CONTRATO DE GESTAO, os recursos necessarios, nos elementos financeiros especificos para custear
a execucrao do objeto contratual, de acordo com 0 sistema de repasse previsto no "Anexo IV -
Cronograma de Desembolso", que integra este instrumento.

3 - Permitir 0 usa dos bens m6veis, im6veis e intangiveis, mediante ato do Secretario da Cultura e
celebracrao dos correspondentes Termos de Permissao de Uso.

4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta clausula anteriormente a formalizacrao
dos respectivos Termos de Permissao de Uso e manter atualizados os processos relacionados aos 7
referidos Termos.

5 - Publicar no Portal da Transparencia do Estado de SP 0 Contrato de Gestao assinado com todos os
seus Anexos, bem como todos os termos de aditamento em ate 30 (trinta) dias de sua formalizacrao.

6 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar,por meio da Unidade Gestora designada, os resultados da execucrao
deste CONTRATO DE GESTAO, emitindo pareceres peri6dicos trimestrais e anuais referentes ao
cumprimento: das atividades descritas no "Anexo I - Programa de Trabalho - Estratagia de Acrao"; das
metas estabelecidas no "Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orcramentaria Global" e dos
compromissos descritos no "Anexo III - Compromissos de Informacrao" nos prazos previstos, bem como
ao atendimento das demais c1ausulas e condicroes estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAo.

7 - Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e as condicroes de
execucrao das atividades comprovadas por ocasiao da qualificacrao da CONTRAT ADA como Organizacrao
Social de Cultura, para verificar se ela mantem suficiente nivel tecnico para a execucrao do objeto
contratual.

8 - Analisar 0 regulamento de que trata 0 Item 5 da Clausula Segunda, no prazo de ata 90 (noventa) dias
a contar da comprovacrao de sua publicacrao no Diario Oficial, assinalando prazo razoavel para as
adequacroes pertinentes, se for 0 caso.

9 - Deliberar sobre as matarias contidas nos itens 13 e 14 da Clausula Segunda.
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10 - Promover, observado 0 interesse publico e as disposit;oes legais pertinentes, 0 afastamento de
servidores publicos para terem exercicio na Organizat;ao Social de Cultura.

11 - Viabilizar os recursos necessarios a CONTRATADA, quando da inexistencia de recursos de
contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em tempo habil para 0
cumprimento de condenat;oes transitadas em julgado ou em decorrencia de acordo amigavel que deve
ser comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dividas Iiquidas e certas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civel ou tributaria, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente a gestao do
objeto contratual pela CONTRATADA, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a CONTRATADA,
na qualidade de responsavel por sucessao da CONTRATANTE ou de outra Organizat;ao Social, ou em
decorrencia do objeto contratual.

12 - Viabilizar os recursos necessarlos a CONTRATADA, quando da inexistencia de recursos de
contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em tempo habil para 0
cumprimento de condenat;oes transitadas em julgado ou em decorrencia de acordo amigavel que deve
ser comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dividas Iiquidas e certas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civel ou tributaria, provenientes de fatos gerados durante a vigen cia contratual, cuja
responsabilidade seja imputada a CONTRA TADA, desde que nao caracterizem hip6teses de culpa grave
ou dolo, reconhecidos judicialmente.

CLAUSULA QUART A
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A execut;ao do presente CONTRATO DE GESTAO sera acompanhada pela Unidade de Fomento e
Difusao de Produt;ao Cultural, que sera responsavel pela verificat;ao e fiscalizat;ao peri6dica do
cumprimento quantitativo e qualitativo das at;oes, metas e obrigat;oes previstas nos Anexos I, II e III
deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A UnidadeGestora elaborara pareceres trimestrais e anuais referentes as
realizat;oes alcant;adas, objetivos atingidos, qualidade e eficiencia da execut;ao contratual, observando-
se a relat;ao entre os custos e os beneficios dos resultados alcant;ados, para envio a Comissao de
Avaliat;ao, bem como a CONTRATADA, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avaliat;ao dos Contratos de Gestao da Pasta. '

PARAGRAFO SEGUNDO - A Unidade Gestora sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento no
monitoramento peri6dico dos contratos de gestao, por meio de visitas tecnicas, reunioes e analise de
relat6rios e pareceres.

CLAUSULA QUINTA
DA AVALIACAO

A analise peri6dica dos resultados desta avent;a sera feita por Comissao de Avaliat;ao da Execut;so dos
Contratos de Gestao constituida pela Secretaria da Cultura, que procedera, por meio da verificat;ao dos
relat6rios da CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e de Monitoramento da
CONTRATANTE, a avaliat;ao do desenvolvimento das atividades e dos resultados atingidos com a
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execu9ao do CONTRATO DE GESTAO, verificando a rela9ao entre as metas propostas e os resultados
alcan9ados, e elaborando relat6rio conclusivo a ser encaminhado ao Secretario da Cultura e a
Assembleia Legislativa do Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A verifica9ao de que trata 0 "caput" desta clausula, relativa ao cumprimento
pela CONTRATADA das diretrizes e metas acordadas com a CONTRATANTE, restringir-se-a aos
resultados obtidos em sua execu9ao, atraves dos indicadores de desempenho estabelecidos nos Anexos
do CONTRATO DE GESTAO, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no
desenvolvimento das respectivas atividades, devendo levar em conta ainda os impactos decorrentes de
eventuais atrasos no repasse de recursos pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na analise da execu9ao or9amentaria frente aos resultados alcan~dos, a
Comissao de Avalia9ao sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento da CONTRATANTE, que emitira
pareceres economico-financeiros anuais de monitoramento e avalia9ao da presta9ao de contas do
CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Comissao de Avalia9ao elaborara pareceres trimestrais e anuais para
envio ao Secreta rio da Cultura e a Assembleia Legislativa, bem como a CONTRATADA, nos prazos
definidos em cronograma anual de monitoramento e avalia9ao dos Contratos de Gestao da Pasta.

CLAUSULA SEXT A
DO PRAZO DE VIGENCIA

o prazo de vigen cia do presente Contrato sera de 01/11/2015 ate 31/12/2019, podendo ser prorrogado
de comum acordo entre as partes, nos termos da legisla9ao aplicavel, depois de atestado 0 bom
desempenho na execu9ao do contrato em curso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nao obstante 0 prazo estipulado no caput desta Clausula, a vigencia
contratual nos exercicios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE GESTAO estara sujeita a
condi9ao resolutiva, consubstanciada na existencia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Or9amentarias de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resolu9ao do CONTRATO DE GESTAO com base na condi9ao
estipulada no Paragrafo anterior, a CONTRATADA nao tera direito a qualquer especie de indeniza9ao,
sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos com a desmobiliza9ao, incluindo os custos de rescisao
de quaisquer contratos celebrados com terceiros e os demais compromissos ja assumidos para execu9ao
do presente CONTRATO DE GESTAo ate a data do encerramento contratual, caso os recursos
existentes nas contas bancarias referidas na clausula 7a, Paragrafo Setimo, alineas "a", "b", "c" e "d", nao
sejam suficientes para saldar as obriga90es.

PARAGRAFO TERCEIRO - Como alternativa a resolu9ao do CONTRATO GE GESTAO, as partes
poderao optar por manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades contidas no
plano de trabalho, mediante a celebra9ao de aditivo contratual.
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cLAUSULA SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

As fontes de recursos financeiros para a execuc;ao do objeto do presente CONTRATO DE GESTAO
poderao ser:
1 - Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de suas aplicacoes.
2 - Receitas operacionais oriundas da execucao contratual (e 0 rendimento de suas aplicacoes)
provenientes de: a) realizac;ao de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda de
ingressos e de assinaturas; b) utilizac;ao de seus espac;os fisicos, para oferecer ao publico servic;os de
cafe, restaurante, loja, Iivraria, estacionamento e afins, em conformidade com 0 Anexo VI - Termo de
Permissao de Uso de Bens Im6veis; c) outras form as de cessao remunerada de uso dos espac;os fisicos,
previamente autorizadas no Anexo VI ou pontualmente autorizadas, mediante solicitac;ao pela
CONTRATADA; d) rendas diversas, inclusive de venda ou cessao de produtos, tais como direitos autorais
e conexos; e) outros ingressos dessa natureza.
3 - Receitas Diversas: oriundas de patrocinios, fomentos e incentivos, tais como doac;oes, legados,
apoios e contribuic;oes de pessoas fisicas e juridicas nacionais e estrangeiras com ou sem usc de leis de
incentivo, destinados a execuc;ao dos objetivos deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu9So do objeto deste CONTRATO DE GESTAO,
conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE
repassara a CONTRATADA, no prazo e condic;oes constantes deste instrumento, bern como no Anexo IV 10
- Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importancia global de R$ 256.587.108,00
(duzentos e cinquenta e seis milhoes, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oito reais).

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos do Paragrafo Primeiro desta Clausula poderao ser alterados'
mediante aditamento contratual de comum acordo, a qualquer tempo, para acrescimo ou para supressao
de valores, com 0 necessario ajuste das metas do CONTRATO DE GESTAO, conforme as
disponibilidades financeiras dos recursos alocados no orc;amento do Estado de Sao Paulo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os recursos repassados a CONTRATADA poderao ser por esta aplicados
no mercado financeiro, em aplieac;oes de baixo risco, desde que os resultados dessas aplicac;oes sejam
revertidos exclusivamente ao cumprimento dos objetivos deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO QUARTO - Para fomento e execuc;ao do objeto deste CONTRATO DE GESTAO,
conforme atividades, metas e compromissos especifieados nos Anexos I, II e III, a CONTRATADA se
compromete a captar recursos correspondentes a urn percentual variavel de 62% e 124% do valor
repassado anualmente pela CONTRATANTE, de acordo com 0 Anexo II, num total captado, para 0 ana
de 2015, de R$ 6.203.692 (seis milhoes, duzentos e tres mil, seiscentos e noventa e dois reais), por meio
de gerac;ao de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou nao, conforme descrito nos itens 2 e
3 do caput desta Clausula. Para os exercicios subsequentes, as metas de captac;ao serao aquelas
previstas no Anexo II - Plano de Trabalho, mantendo a proporc;ao em relac;ao ao repasse do 1° ano,
salvo deliberac;ao em contrario justificada e acordada entre as partes.

PARAGRAFO QUINTO - 0 total de recursos para a realizac;ao de eada Plano de Trabalho Anual,
excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE GESTAO, sera
correspondente a soma do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE mais a captac;ao de recursos a
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ser realizada pela CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando a CONTRATADA comprometida
a realizar a totalidade das metas previstas no Plano de Trabalho Anual mesmo que nao efetue a
integralidade da captac;:ao de recursos que se comprometeu a captar, conforme Paragrafo Quarto desta
Clausula, podendo para tanto otimizar os recursos repassados e buscar parcerias nao-financeiras.
Antevendo a impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, por
insuficiemcia de recursos repassados ou captados nos termos do caput desta Clausula, a CONTRATADA
devera submeter a CONTRATANTE proposta justificada de sua adequac;:ao, para embasar 0 aditamento
do CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO SEXTO - A execuc;:aodas metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE
GESTAO somente acontecera mediante a ocorrencia de pelo menos uma das seguintes situac;:c5es:

a) Captac;:ao de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas diversas acima do
montante previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula, em tempo habil para a execuc;:ao das
metas, cabendo a CONTRATADA a analise de viabilidade quanto a essa execuc;:ao.

b) Otimizac;:ao, 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.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera manter ao menos quatro contas bancarias distintas e
especfficas sob sua titularidade, para gestao dos recursos relacionados a este CONTRATO DE GESTAO,
conforme segue: 11
a) Conta de recursos de repasse: para movimentac;:ao e aplicac;:ao dos recursos financeiros

repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de viabilizar a execuc;:ao do CONTRATO DE
GESTAo.

b) Conta de recursos de reserva: para aplicac;:ao de 6% (seis por cento) do total de recursos
financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do exercfcio de 2016 do presente CONTRATO
DE GESTAO, com a finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de
Administrac;:ao da CONTRATADA, que podera ser utilizada na hip6tese de atraso superior a 5 (cinco)
dias no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A utilizac;:ao destes recursos fica
condicionada a previa aprovac;:ao pelo Conselho de Administrac;:ao da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores deverao ser restitufdos a reserva em ate 3 (tres) dias uteis ap6s a efetivac;:ao do
repasse pela CONTRATANTE.

c) Conta de recursos de contingencia: para aplicac;:aode parte dos recursos financeiros repassados
pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais contingencias conexas a execuc;:ao contratual,
sendo composta de 0,2% do valor repassado pela CONTRATANTE a cada parcela do exercfcio de
2016, percentual este considerado pelas partes compatfvel com a finalidade da conta e fixado pelo
Secreta rio da Cultura de comum acordo com a CONTRATADA, alem da transferencia do saldo da
conta do Fundo de Reserva de Recursos destinada a Contingencias Conexas do CG 41/2010 para a
conta de Contingencia do presente CONTRATO. Na composic;:ao e utilizac;:ao dessa conta, devera
ser observado que:

c.1) a Organizac;:ao Social podera contribuir com recursos pr6prios para a conta de recursos de
contingencia de que trata esta alfnea "c".
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c.2) as recursos financeiros depositados na conta bancaria a que se refere esta alinea "c" somente
poderao ser utilizados por delibera9ao de 3/4 (tres quartos) dos membros do Conselho de
Administra~o da CONTRATADA e do Secretario da Cultura, a quem e facultado delegar 0
exerclcio dessa competencia.
c.3) Caso as contingencias previstas nesta alinea "c" refiram-se a ordens ou condena90es judiciais
em processos clveis, trabalhistas e tributarios ou sejam decorrentes de acordos judiciais em a90es
promovidas em face da CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou municipal, de competencia
da justi9a comum ou especializada,que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze)
dias, fica desde ja autorizada pelo Secreta rio da Cultura a utiliza9ao de recursos da conta bancaria
destinada a contingencias, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administra9ao da
CONTRATADA, sem prejulzo de outras eventuais utiliza90es na forma do subitem anterior.
cA) No caso excepcional do subitem anterior, ficara a CONTRATADA obrigada a encaminhar a
CONTRATANTE a documenta9ao pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes a
movimenta98o efetuada, no relat6rio trimestral seguinte.
c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTAO, eventual saldo financeiro remanescente na conta de
recursos de contingencia a que se refere esta alinea "c" sera rateado entre 0 Estado e a
Organiza980 Social, observada a mesma propor98o em que ela foi constitulda.

d) Conta de recursos operacionais e captados: para movimenta9ao e aplica9ao dos recursos
provenientes de receitas operacionais oriundas da execu980 contratual e de outras receitas diversas
livres e nao vinculadas as leis de incentivo, conforme descritas nos itens 2 e 3 do "caput" desta 12
Clausula, com a finalidade de compor a valor previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA devera receber as recursos financeiros que Ihe forem
repassados pela CONTRATANTE nas seguintes contas correntes especfficas e exclusivas no Banco do
Brasil, que deverao fazer referencia a esta parceria, de modo a que nao sejam confundidos com as
recursos pr6prios da CONTRATADA, e cujos saldos deverao ser comunicados a CONTRATANTE na
planilha de saldos prevista no item 22, alfnea "c", da Clausula Segunda supra:
1. Conta de Repasse:Banco do Brasil- Agencia nO3320 - C/C nO6.080-1
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil - Agencia nO3320. - C/C nO. 6.082-8
3. Conta de Contingencia:Banco do Brasil- Agencia nO3320 - C/C nO6.068-2

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera movimentar as recursos operacionais provenientes de
receitas oriundas da execu9ao contratual, bern como as recursos captados par meio de outras receitas
diversas livres e nao vinculadas as leis de incentivo, com a finalidade de viabilizar a execu9ao deste
CONTRATO DE GESTAO, no valor percentual previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula, em conta(s)
corrente(s) aberta(s) em institui9ao bancaria oficial, que devera(ao) fazer referencia a esta parceria, de
modo a que nao sejam confundidos com os recursos da CONTRATADA, e cujos saldos dever80 ser
comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 23, alinea "c", da Clausula'
Segunda supra.

PARAGRAFO DECIMO - A apura9ao do valor percentual de capta9ao estabelecido no Paragrafo Quarto
desta Clausula considerara, alem dos recursos depositados na conta de recursos operacionais e
captados, as recursos de patrocinio incentivados, aportados para a execu980 de projetos culturais
pertinentes as atividades objeto deste CONTRATO DE GESTAO, e depositados em contas bancarias
especificas, nos termos da legisla9ao de regencia da concess80 de incentivos fiscais na area de cultura
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(federal, estadual e/ou municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutenyao e movimentayao de
recursos em conta corrente exclusiva do projeto cultural incentivado. As informayoes relacionadas a
esses projetos, recursos e contas deverao ser devidamente comunicadas nos relat6rios de prestayao de
contas previstos nos itens 21 e 22 da Clausula Segunda.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA podera manter conta(s) bancaria(s) especifica(s),
nao misturadas as contas bancarias discriminadas 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 0 valor percentual previsto no Paragrafo
Quarto desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Salvo deliberayao do Conselho de Administrayao da
CONTRATADA em sentido diverso, nao serao vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO contas correntes
de titularidade da CONTRAT ADA que recebam contribuiyoes de associados, doayoes de pessoas fisicas
ou juridicas para a CONTRA TADA que nao fayam referencia a execuyao do objeto contratual, e ainda os
recursos de qualquer outra natureza nao oriundos nem vinculados a ayoes especificas do CONTRATO
DE GESTAo.

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para 0 exercicio de 2015, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um total de R$ 5.000.000,00
(cinco milhoes de reais), mediante a liberayao de 2 (duas) parcelas; para 0 exercicio de 2016, a
CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um total de R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhoes de
reais), mediante a liberayao de 5 (cinco) parcelas, sendo ambos os exercicios de acordo com 0 "Anexo IV
- Cronograma de Desembolso". 0 valor a ser repassado nos anos seguintes correra por conta dos
recursos consignados nas respectivas leis oryamentarias dos exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), que onerara a
rubrica 13.392.1201.4736.0000 no item 33.90.39-75 no exercicio de 2015, sera repassado em 2 (duas)
parcelas na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 4.500.000,00 (quatro
mil hoes e quinhentos mil reais), sera repassado atraves de 2 (duas) parcelas, conforme Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), sera repassado atraves de 2 (duas) parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variaveis serao
determinados em funyao da avaliayao trimestral da execuyao contratual, conforme previsto no Anexo II -
Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oryamentaria Global.

3 - A avaliayao 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 do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Oryamentaria Global.
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PARAGRAFO SEGUNDO - 0 montante de R$ 46.600.000,00 (quarenta e seis milhoes e seiscentos mil
reais), que onerara a rubrica 13.392.1201.6211.0000 no item 33.90.39-75 no exerclcio de 2016, sera
repassado em 4 parcelas na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa par cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 41.940.000,00 (quarenta
e um milhoes, novecentos e quarenta mil reais), sera repassado at raves de 4 (quatro) parcelas, conforme
Anexo IV.

2 - 10% (dez par cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 4.660.000,00 (quatro
milhoes, seiscentos e sessenta mil reais), sera repassado atraves de 4 (quatro) parcelas, conforme
Anexo IV, cujos valores variaveis serao determinados em funerao da avaliaerao trimestral da execuerao
contratual, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oreramentaria Global.

3 - A avaliaerao 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 do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Oreramentaria Global.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 montante de R$ 2.400.000,00 (dais milhoes e quatrocentos mil reais), que
onerara a rubrica 13.392.1201.2422.0000 no item 33.90.39-75 no exerclcio de 2016, sera repassado em 14
1 parcela na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa par cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 2.160.000,00 (dais
mil hoes, cento e sessenta mil reais), sera repassado atraves de parcela unica, conforme Anexo IV.

2 - 10% (dez par cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), sera repassado at raves de parcela unica, conforme Anexo IV, cujos valores variaveis
serao determinados em funerao da avaliaerao trimestral da execuerao contratual, conforme previsto no
Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oreramentaria Global.

3 - A avaliaerao 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 do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Oreramentaria Global.

PARAGRAFO QUARTO - As parcelas serao transferidas a CONTRATADA, atraves da conta bancaria de
repasse mencionada na Clausula Setima, Paragrafo Setimo, alinea "a", supra.

PARAGRAFO QUINTO - Para as exerclcios seguintes, deverao ser considerados as valores
consignados no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oreramentaria Global e as recursos
consignados nas respectivas leis oreramentarias, que serao repassados de acordo com a Anexo IV -
Cronograma de Desembolso, na forma do paragrafo segundo e terceiro do presente artigo.
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CLAUSULA NONA
DA ALTERACAO CONTRA TUAL

o presente CONTRATO DE GESTAO poderc~ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo,mediante
previa justificativa por escrito, sendo a altera~ao formalizada por meio de Termo de Aditamento ao
presente CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO UNICO - No caso de modifica~oes financeiras, podera haver a necessidade de
manifesta~ao previa dos recursos financeiros disponiveis, conforme legisla~o em vigor.

CLAUSULA DECIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A CONTRAT ADA devera estar preparada para encerrar as atividades objeto do CONTRA TO DE
GESTAO na data definida para 0 encerramento contratual e para restituir ao Estado todos os bens
m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido pelos Termos de Permissao de Uso que constituem os
Anexos V e VI deste CONTRATO DE GESTAO, 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 GESTAO, depositados nas contas bancarias
referidas na Clausula Setima, Paragrafo Setimo, na referida data, ressalvando-se os recursos financeiros 15
necessarios para a cobertura de despesas relacionadas a execu~ao 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~ao no Diario Oficial dos
relat6rios e balan~os auditados).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ap6s 0 encerramento contratual, a CONTRATADA tera 90 (noventa) dias
para quitar todas as obriga~oes financeiras referentes ao CONTRATO DE GESTAO, prestar contas e
restituir ao Estado os remanescentes financeiros do CONTRATO DE GESTAO que ainda estiverem sob
sua responsabilidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hip6tese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro gerado
ao lange da execu~ao 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~ao Social seja selecionada por meio de Convoca~ao Publica nos termos da Lei
846/1998, para dar continuidade a gestao do objeto do CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hip6tese da renova~ao contratual prevista no Paragrafo Segundo desta
Clausula, a montante relativo aos saldos de repasse devera ser transferido para a conta corrente do novo
Contrato de Gestao em seu primeiro dia util de vigencia, abatendo-se 0 valor correspondente do total
previsto para repasse do primeiro ana.

PARAGRAFO QUARTO -Na hip6tese de renova~ao contratual, a montante correspondente as provisoes
de natureza trabalhista do quadro de empregados e dirigentes da CONTRATADA, correspondente a
ferias, decimo terceiro salario e respectivos encargos na data de encerramento contratual, devera ser
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transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestao, assim como a correspondente obrigac;ao
de pagamento, devendo esse valor ser somado a primeira parcela do repasse anua!. •

PARAGRAFO QUINTO - Ap6s a repasse da ultima parcela do CONTRATO DE GESTAO, a saldo da
conta de recursos de reserva devera ser revertido para a conta corrente de repasse, podendo ser
aplicado na execuc;ao das metas do ana em curso au em outras, previamente aprovadas pela
CONTRATANTE, au ainda, ser transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestao em seu
primeiro dia util de vigElncia, abatendo-se a valor correspondente do total previsto para repasse do
primeiro ana.

PARAGRAFO SEXTO - Na hip6tese da renovac;ao contratual prevista no Paragrafo Segundo desta
Clausula, ap6s a encerramento contratual, as recursos financeiros constantes da conta de contingencia
deverao ser transferidos para a conta de contingencia do novo Contrato de Gestao, no primeiro dia util de
sua vigencia, devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade.

PARAGRAFO SETIMO - Ap6s a encerramento contratual, as eventuais recursos financeiros da(s)
conta(s) de recursos operacionais e captados, a que se refere a Clausula 7a, ~ 7°, alinea "d", serao
considerados vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, ocorrendo au nao a renovac;ao
contratual, devendo ser transferidos para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de recursos operacionais e
captados do novo Contrato de Gestao relacionado ao objeto, no primeiro dia util de sua vigencia, para
somar-se as futuras receitas e serem aplicadas na execuc;ao contratua!. 16
PARAGRAFO OITAVO - Na hip6tese de nao-renovac;ao contratual, a CONTRATADA nao tera direito a
qualquer especie de indenizac;ao, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos de desmobilizac;ao,'
incluindo rescisao dos contratos de trabalho e as compromissos ja assumidos para a execuc;ao do
presente CONTRATO DE GESTAo, ate a data do encerramento contratual, caso as saldos contratuais e
as recursos de contingencia sejam insuficientes para saldar as obrigac;oes.

PARAGRAFO NONO - Quando da inexistencia de recursos de contingencia suficientes em conta no
encerramento do CONTRATO DE GESTAO au quando a CONTRATADA ja tiver encerrado a prestac;ao
de contas e a restituic;ao dos saldos a CONTRATANTE, cabera a esta ultima viabilizar, em tempo Mbil,os
recursos necessarios ao cumprimento de condenac;oes sofridas pela CONTRATADA, transitadas em
julgado au em decorrencia de acordo amigavel que devera ser comunicado a CONTRATANTE, para
pagamento de dividas Iiquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciaria, civel au tributaria,
decorrentes de contingencias conexas a execuc;ao contratual,cuja responsabilidade seja imputada a
CONTRATADA, desde que nao caracterizem hip6teses de culpa grave au dolo, reconhecidos
judicialmente.

CLAUSULA DeCIMA PRIMEIRA
DA DEN UNCIA E RESCISAO

Este contrato podera, a qualquer tempo e par qualquer das partes, ser terminado de comum acordo, au
ser denunciado, mediante notificac;ao previa com antecedencia minima de 12 (doze) meses, au ainda ser
rescind ida par infrac;ao legal au descumprimento de qualquer uma de suas clausulas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisao por culpa grave, dolo ou ma gestao por parte da
CONTRATADA, comprovados com observancia do devido processo legal, a CONTRATANTE
providenciara a imediata revogacao da permissao de uso de bens publicos e a cessacao dos
afastamentos dos servidores publicos colocados a disposiCao da CONTRATADA, nao cabendo a esta
direito a qualquer indenizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de den uncia por parte da CONTRATANTE, 0 Estado arcara com os
custos relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organizacao Social, bem como pelas dividas
assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e prestadores de servicos para
execucao do objeto do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de denuncia por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO E GESTAO, por um
prazo minima de 12 (doze) meses, contados a partir da denuncia, desde que se com prove a existencia
na data da denuncia, de saldos contratuais provenientes de recursos repassados que possam suportar a
execucao contratual ou, caso contrario, que nao seja interrompido 0 f1uxo de recursos a serem
repassados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA tera 0 prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data
do encerramento do CONTRATO DE GESTAO ou do termino do prazo indicado no Paragrafo Terceiro
acima, quando for 0 caso, para quitar suas obrigacoes e prestar contas de sua gestao a CONTRATANTE. 17
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES

A inobservancia, pela CONTRATADA, de clausula ou obrigacao constante deste CONTRATO DE
GESTAO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar ora vigente, autorizara a
CONTRATANTE, garantidos 0 contradit6rio e a ampla defesa, a aplicar, em cada caso, as sancoes
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nO8.666/93 e alteracoes posteriores e na Resolucao
SC-110, de 27/12/2013, Anexo VII deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposiyao das penalidades previstas nesta clausula dependera da
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliacao na situacao e circunstancia objetivas em
que ele ocorreu, e dela sera notificada a CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Da decisao que determinar a aplicacao das penalidades, a CONTRATADA
tera 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao, para interpor recurso, dirigido ao Titular da
Pasta da Cultura.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 valor da multa que vier a ser aplicada sera comunicado a CONTRATADA
e 0 respectivo montante sera descontado dos repasses devidos em decorrencia da execucao do objeto
contratual, permanecendo a obrigacao de cumprimento integral das metas previstas.

PARAGRAFO QUARTO - A imposicao de qualquer das sancoes estipuladas nesta clausula nao elidira 0
direito de a CONTRATANTE exigir indenizacao integral dos prejuizos que 0 fato gerador da penalidade
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acarretar para as 6rgaos gestores deste CONTRA TO DE GESTAo, seus usuarios e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal e/ou etica do autor do fato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DISPOSICOES FINAlS

1 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscaliza9ao e da normatividade suplementar exercida pela
CONTRATANTE sabre a eXeCU9aO das atividades, metas e compromissos previstos no presente
CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade
normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a altera9ao decorrente de tais competencias normativas
sera objeto de termo aditivo, au de notifica9ao dirigida a CONTRATADA.

2 - A CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA informa9ao e documenta90es
quando julgar necessarios esclarecimentos para a acompanhamento das atividades da Organiza9ao
Social.

3 - A CONTRATADA podera, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao Titular da Pasta da
Cultura, propor a devolu9ao de bens ao Poder Publico Estadual, cujo usa fora a ela permitido e que nao
mais sejam necessarios ao cumprimento das metas aven9adas.

4 - Caso a CONTRATADA seja selecionada em Convoca9ao Publica para celebra9ao de mais de urn
Contrato de Gestao simultaneamente, as recursos para remunera9ao de dirigentes e equipe
administrativa que venham a ser comuns aos diversos Contratos de Gestao deverao ser divididos entre
cada urn proporcionalmente ao seu valor total, de maneira a garantir rnais recursos para a realiza9ao das
atividades fins de cada Contrato de Gestao.

5 - 0 Estado suspendera a repasse de recursos financeiros a CONTRATADA se ela nao cumprir a
previsto no Artigo 5°, incisos I, II e VI do Decreta Estadual n° 43.493/1998, sem prejuizo da apura9ao de
responsabilidades de seus administradores.

6 - A convoca9ao publica, para celebra9aO de novo CONTRATO DE GESTAO com a mesmo objeto,
devera prever a sub-roga9ao obrigat6ria da Organiza9ao Social escolhida, nos contratos firmados pela
CONTRATADA com escopo especifico de viabilizar a temporada artistica, programa9ao artistica cultural
e pedag6gica do exercicio em curso e do pr6ximo, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho.

7 - 0 novo CONTRATO DE GESTAO devera canter clausula expressa estabelecendo a responsabilidade
solidaria da Organiza9ao Social que substituir a CONTRATADA, pelo fiel cumprimento da obriga9ao de
ressarcimento assumida pela CONTRATANTE nos termos da Clausula Decima, Paragrafo Nona. •

8 - A CONTRATADA mantera a Fundo de Capital par ela constituido na forma do Art. 1°, alinea up" de
seu Estatuto Fundacional.

9 - 0 presente Contrato de Gestao nao se aplica as situa90es anteriores a sua vigencia, as quais estao
abrangidas pelos Contratos de Gestao OS/2005 e 41/2010, respectivamente.
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CLAUSULA DECIMA gUARTA
DO FORO

Fica eleito 0 foro da Capital do Estado de Sao Paulo, com renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas deste CONTRATO DE GESTAO, que nao
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente contrato em 3 (tres) vias de igual teor e forma.

Sao Paulo, 29 de Outubro de 2015.

~~

CONt16 TANTE
MarcZ Mattos Araujo

Titular da Pasta
SECR A IA DA CUL TURA

CON RATADA
Marcelo d Oliveira Lopes

Diret r Executivo
FUNDACAo OR UESTRA SINFONICA

DO ESTADO DE sAo PAULO
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