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PROcEssO sc¿9459¿2O_1õ
cONTRATO DE GEsTAO N°o_3¿_2O1ç_

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DO cONTRATO
cELEBRADO ENTRE O EsTADO DE sÃO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA sEcRETARIA DA cULTURA, E A
AssOcIAçÃO PAULISTA DE BIBLIOTEcAs E LEITURA
- sP LEITURAs, PARA GESTÃO DA BIBLIOTECA DE
sÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOs,
PROGRAMA DE LEITURA DO EsTADO E cENTRO
cULTURAL AúT|-ios PAGANO; OBJETIVANDO A
ALTERAÇÃO DE cLÁUsULAs cONTRATUAIs, VALOR
GLOBAL, VALOR DO ExERcÍcIO DE 2013, ANExo
TÉcNIcO II - PLANO DE TRABALHO 2013 - METAs E
PREvIsÃO ORÇAMANTARIA E ANExO TÉcNIcO Iv
sIsTEMA DE PAGAMENTO/cRONOGRAMA DE
DESEM BOLSO

f\JPelo presente instrumento, de um lado O Estado de Sao Paulo, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, 51,
neste ato representada pelo Titular da Pasta, Sr. ROMILDO DE PINHO CAMPELLO,
brasileiro, portador da cédula de identidade RG. no 19.907.556 e do CPF/MF n°
786.665.896-04, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a SP
LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA, com CNPJ/MF
nO 12.480.948/0001-70, tendo endereço nesta Capital, na Rua Faustolo, 576, Água
Branca, CEP 05041-000, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. PIERRE
ANDRE RUPRECHT, brasileiro, portador do RG. n° 3.481.955-1 e CPF/MF n°
668.783.308-15, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM ADITAR O
CONTRATO DE GESTÃO N° 03/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUsULA PRIMEIRA
Ficam alterados O valor global, O valor para O exercício de 2018, O Anexo Técnico II -
Plano de Trabalho 2018 /Metas e Previsão Orçamentária) e O Anexo IV - Sistema de
Pagamento (Cronograma de Desembolso), na forma que se segue.

cLÁusULA sEGUNDA
Fica alterado O parágrafo primeiro da Cláusula Sétima, que passará a ter a seguinte
redação:

,cLÁUsuLA SÉTIMA
pos REcURsOs FINANÇEIROS

PARÁÇU-SRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE
GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e
III, a CONTRATADA contará com a importância global de R$ 80.711.490,86 (Oitenta
milhões, setecentos e Onze mil, quatrocentos e noventa reais e Oitenta e seis
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centavos), correspondentes à soma dos repasses feitos pela CONTRATANTE, mais os
saldos remanescentes das contas do contrato anterior e O montante recebido a título de
indenizaçao atraves de seguradora; no prazo e condiçoes constantes deste instrumento,
bem como no Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso)

cLÁUsULA TERcEIRA
Ficam também alterados O caput e O parágrafo segundo da Cláusula Oitava, que
passarão a vigorar com a seguinte redação:

cLÁUsuLA__oITAv_A
sIsTEMA DE_REPAss_E Dos R_EcuRsos

Para O exercício de 2018, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R$
14.618.165,00 (quatorze milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e sessenta e
cinco reais), mediante a liberação de 5 (cinco) parcelas, de acordo com O “Anexo IV -
Cronograma de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por
conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios
subsequentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 14.618.165,00 (quatorze milhões,
seiscentos e dezoito mil, cento e sessenta e cinco reais), que onerará a rubrica
13.392.1201.6099 no item 33.90.39-75 no exercício de 2018, será repassado em 05
(cinco) parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$
13.156.348,50 (treze milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito
reais e cinquenta centavos), serão repassados através de 05 (cinco) parcelas, conforme
Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput”, correspondentes a R$
1.461.816,50 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezesseis
reais e cinquenta centavos), serão repassados através de 05 (cinco) parcelas, conforme
Anexo IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral
da execução contratual, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Orçamentária Global.

3 - A avaliação da parte variável será 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 Orçamentária Global.

cLÁUsULA QUARTA

Os demais itens e cláusulas do termo do Contrato de Gestao permanecem inalterados.

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

2



' x'z`.V

zz';;:zâââ__ 5
z`=z '‹,fi.ÊÉÊ':`5fi=f== _ÍÊ zzz;§;¡šzÊ€Íf.`=*ÍÍ`,='ê

' |
.`-‹.".`:-:¡:¡:Í.¡. 1:3'-:l:¡:':Í' ; _- _

:.¡|':.!~ft›:-:-:-:-:-:- :i:-:-I-;-I-;.».z
" " 1:11? -:ii-"_,:,Lf..Í.Í.

'Êé
›'~I1\¡

3' 3% PÇ! of*PR ›¡"`. «R “PB "35
z..»- R zé sz, ›: g, ;› 2, .az

,. 3 r 1°* 1

f *if 9? 2 Ç Ã Ê'

São Paulo, LEG de Â.T\,‹l l\i de 2018.
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cowíf/RATANTE/1'   Ã
ROMILDO DE PINHO CAMPELLO
Titular da Pasta
SECRETARIA DA CULTURA

*CAE
CONTRATADA
PIERRE ANDRÉ RUPRECHT
Diretor Executivo
SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Testemunhas:

~\ « 1 » - -' 4 . . _ , R1. ff 8 f 2. T ' /â,fÉ.
Nome: Silvia Alice Antibas Nome: Miguel Ma|Trn\G_yt'/Íerrez Filho
RG:7.677.523-9 RG: 4.785.726
CPF:O64.427.758-01 CPF: 565.373.108-06




































































