GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário
1 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO
008/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO
PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E
O
IDBRASIL
CULTURA,
EDUCAÇÃO
E
ESPORTE,
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA,
OBJETIVANDO
ATENDER
DISPONIBILIDADE
A
ORÇAMENTÁRIA DA PASTA EM 2018, ALTERA OS ANEXOS 1
(PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO), li (PLANO DE
TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES) E IV (CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO) E INCLUIDO ANEXO Ili (OBRIGAÇÕES DE
ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO)
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA
CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste
ato representada pelo Titular da Pasta, Romildo Campello, brasileiro, portador da carteira de
identidade nº 19.907.556 e inscrito no CPF sob o nº 786.665.896-04 doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado o IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE, Organização
Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 10.233.223/0002-33, tendo endereço à Praça da Luz S/Nº Portão 3 - CEP 01120-01O- São Paulo - SP, e com estatuto registrado no 8° Cartório Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº
38.656, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Eric Alexander Klug, brasileiro, separado,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.566.133-5 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº
148.020.798-50, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei
Complementar Estadual nº 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual nº 43.493, de 29/07/1998 e suas
alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC
nº 224255/2016, fundamentada no § 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alterações
posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO referente
à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura,
materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu
da Língua Portuguesa, instalado na Praça da Luz S/Nº - Portão 3 - CEP 01120-01O- São Paulo - SP,
cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos anexos do contrato de gestão para
repactuação das ações, mensurações, rotinas e recursos orçamentários referentes ao exercício de
2018, além da atualização de cláusulas para adequação à minuta padrão vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterada a cláusula primeira do Contrato de Gestão nº 008/2016, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a manutenção das
obrigações e ações atreladas à reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, pela
CONTRATADA, em conformidade com os Anexos I a VI que integram este
instrumento.
2 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO:
a) ANEXO 1- PLANO DE TRABALHO - PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO
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b) ANEXO li - PLANO DE TRABALHO - AÇÕES E MENSURAÇÕESANEXO Ili OBRIGAÇÕES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO
c) ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
d) ANEXO V - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DOS BENS MÓVEIS E
INTANGÍVEIS
e) ANEXO VI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DOS BENS IMÓVEIS
3 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia,
eficiência e qualidade requeridas.
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam alterados os itens 1, 12, 13, 20, 21, 22 e 23 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE GESTÃO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinações constantes da
legislação federal e estadual que rege a presente contratação, as seguintes
atribuições, responsabilidades e obrigações:
1 - Executar as atividades descritas no incluso "Anexo 1 - Plano de Trabalho - Plano
Estratégico de Atuação", bem como cumprir as metas estabelecidas no "Anexo li Plano de Trabalho - Ações e Mensurações", e os compromissos descritos no "Anexo
Ili - Obrigações de Rotina e Compromissos de Informação" nos prazos previstos, em
consonância com as demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO
DE GESTÃO.

[ ... l
12 - Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil,
quando possíveis, relacionados aos imóveis e atividades avençados, com coberturas
em valores compatíveis com as edificações e usos.
13 - Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE os planos de ação de projetos
culturais que impliquem:
a) a cessão gratuita ou onerosa de espaço para realização de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais não previstas nos Anexos Técnicos
deste CONTRATO DE GESTÃO, indicando os tipos e características dos eventos
culturais previstos, os critérios e condições para sua realização e os cuidados que
serão tomados relativos à: obtenção das autorizações legais quando for o caso,
preservação do patrimônio e segurança;
b) o empréstimo de bens móveis do patrimônio artístico, histórico e cultural a
organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, exposições e
outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não, garantindo os cuidados de
salvaguarda do patrimônio e a contratação de seguro multirrisco para os referidos
bens em cada empréstimo realizado;
c) a restauração de obras do acervo artístico, histórico e cultural, informando a
política de conservação e restauro adotada, os referenciais metodológicos e os
cuidados de salvaguarda do acervo;
d) o descarte e/ou substituição de bens móveis.

[ ... l
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20 - Publicar e manter disponível ao público na internet, nos domínios e sítios
eletrônicos vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessário, as
seguintes informações:
a) Apresentação e histórico do objeto contratual (equipamento/ programas principais
/ grupos artísticos);
b) Logística de acesso e informações de funcionamento do ou relacionadas ao objeto
contratual;
c) Ficha técnica, indicando os funcionários vinculados ao objeto do CONTRATO
DE GESTÃO;
d) Manual de Recursos Humanos;
e) Regulamento de Compras e Contratações;
f) Divulgação de vagas em aberto, com informação sobre critérios e prazos de
seleção, de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de
contratações;
g) Divulgação das compras e contratações em aberto e dos critérios e prazos de
seleção de acordo com seu regulamento de compras e contratações;
h) Contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, conforme as orientações da
CONTRATANTE;
i) Link para o CONTRATO DE GESTÃO e seus Anexos no Portal da Transparência
do Estado de SP;
j) Relatórios de atividades anuais e demonstrações contábeis (balanços patrimoniais
e pareceres de auditores independentes) de todos os anos do CONTRATO DE
GESTÃO em vigor;
k) Estatuto Social da CONTRATADA;
1) Relação atualizada de Conselheiros e dirigentes da CONTRATADA.
21 -Apresentar trimestralmente à Unidade Gestora da CONTRATANTE até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao término do 1 °, 2° e 3° trimestres, relatórios de atividades
do período, conforme modelo da CONTRATANTE, para verificação pela Unidade
Gestora e pela Comissão de Avaliação quanto ao cumprimento das diretrizes e metas
definidas do CONTRATO DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas
cumpridas x metas previstas, o relatório gerencial de acompanhamento da execução
orçamentária global e os documentos previstos para entrega trimestral no Anexo 111 Obrigações de Rotina e Compromissos de Informação.
22 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela
Secretaria, relatório anual de atividades, para verificação pela Unidade Gestora e pela
Comissão de Avaliação, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do
CONTRATO DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas
previstas para os quatro trimestres do exercício anterior, o relatório gerencial de
acompanhamento da execução orçamentária global e os documentos previstos para
entrega anual no Anexo Ili - Obrigações de Rotina e Compromissos de Informação.
23-Apresentar à Unidade Gestora da CONTRATANTE nos prazos indicados abaixo:
a) mensalmente, até o dia 1 O (dez), relatório de público presencial dos
objetos contratuais (contendo números de público geral/ públicos educativos
/ públicos das ações de circulação no Estado e outros públicos alvo definidos
no plano de trabalho) e de público virtual no(s) sítio(s) eletrônico(s)
vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial definido pela
CONTRATANTE;
b) mensalmente, até o dia 10 (dez), cópia do protocolo de entrega da DOAR Demonstração de Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;
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c) mensalmente, até o dia 1O (dez) do mês subsequente, a planilha de saldos
e os extratos bancários de movimentação das contas vinculadas ao
CONTRATO DE GESTÃO, bem como o fluxo de caixa elaborado de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
d) mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, relação com cópia
das notas fiscais com identificação da entidade beneficiária, do tipo de
repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassador, de todas as
aquisições de bens móveis que forem realizadas com recursos do
CONTRATO DE GESTÃO, bem como de acervo adquirido ou recebido em
doação destinada ao objeto contratual ou às atividades do CONTRATO DE
GESTÃO, para atualização pela Secretaria da Cultura no inventário do
respectivo Termo de Permissão de Uso;
e) mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco), informe de programação do mês
seguinte, conforme modelo definido pela CONTRATANTE;
f) quadrimestralmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao término do
quadrimestre, o relatório quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime
de caixa, conforme modelo da Secretaria, em atendimento à Lei de Diretrizes
Orçamentária;
g) até 30 (trinta) dias da data de sua realização, cópia das atas de reuniões
do Conselho de Administração da CONTRATADA, devidamente protocoladas
para registro, que abordem assuntos relacionados ao CONTRATO DE
GESTÃO, exceto nos casos de aprovação de termos de aditamentos, quando
as atas deverão ser apresentadas previamente à assinatura do ajuste;
h) até 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsão
de saldo das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO na data de
encerramento, já indicando a previsão de provisionamento de recursos
necessários para custear as despesas realizadas até a data de seu
encerramento e aquelas comprometidas no período de sua vigência, mas
concluídas somente no período de 90 (noventa) dias destinados à prestação
de contas (tais como custeio de utilidades públicas e pagamento de serviços
de auditoria independente e publicação no Diário Oficial do Estado de São
Paulo);
i) juntamente com o relatório anual de atividades do último exercício, o
relatório final da execução contratual, contendo o balanço geral dos
resultados alcançados em comparação aos previstos no Contrato de Gestão,
bem como relatório gerencial consolidado da execução orçamentária global.
CLÁUSULA QUARTA

Ficam alterados os itens 1, 2 e 6 da cláusula terceira do Contrato de Gestão nº 008/2016, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES
CONTRATANTE

E

OBRIGAÇÕES

DA

Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE
GESTÃO, a CONTRATANTE se compromete a cumprir, além das
determinações constantes da legislação federal e estadual que rege a
presente contratação, as seguintes atribuições, responsabilidades e
obrigações:
1 - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessários à
execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, nos prazos e valores
estipulados no Anexo IV - Cronograma de Desembolso.
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2 - Programar no orçamento do Estado, para os exercícios subsequentes ao
da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos
necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a execução
do objeto contratual, de acordo com o sistema de repasse previsto no "Anexo
IV- Cronograma de Desembolso", que integra este instrumento.

[...l
6 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada,
os resultados da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, emitindo
pareceres periódicos trimestrais e anuais referentes ao cumprimento: das
atividades descritas no "Anexo 1 - Plano de Trabalho - Plano Estratégico de
Atuação"; das metas estabelecidas no "Anexo li - Plano de Trabalho - Ações
e Mensurações" e dos compromissos descritos no "Anexo Ili - Obrigações de
Rotina e Compromissos de Informação" nos prazos previstos, bem como ao
atendimento das demais cláusulas e condições estabelecidas neste
CONTRATO DE GESTÃO.
CLÁUSULA QUINTA
Ficam alterados os parágrafos segundo e terceiro da cláusula sexta do Contrato de Gestão nº
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

[... l
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resolução do CONTRATO DE
GESTÃO com base na condição estipulada no Parágrafo anterior, a
CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização, sendo
garantidos pela CONTRATANTE os custos com a desmobilização, incluindo
os custos de rescisão de quaisquer contratos celebrados com terceiros e os
demais compromissos já assumidos para execução do presente CONTRATO
DE GESTÃO até a data do encerramento contratual, caso os recursos
existentes nas contas bancárias referidas na cláusula 7 ª, Parágrafo Quinto,
alíneas "a", "b", "c" e "d", não sejam suficientes para saldar as obrigações.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Como alternativa à resolução do CONTRATO
DE GESTÃO, as partes poderão optar por manter a sua continuidade,
reduzindo de comum acordo as atividades contidas no plano de trabalho,
mediante a celebração de aditivo contratual.
CLÁUSULA SEXTA
Ficam alterados os parágrafos primeiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e excluído o item
2 da cláusula sétima do Contrato de Gestão nº 008/2016, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
As fontes de recursos financeiros para a execução do objeto do presente
CONTRATO DE GESTÃO poderão ser:

[...l
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste
CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos
especificados nos Anexos 1, li e 111, a CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV - Cronograma de Desembolso, a importância global de R$
R$ 9.441.819,29 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil,
oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

[... l
PARÁGRAFO QUARTO - A execução das metas condicionadas descritas
nos Anexos do CONTRATO DE GESTÃO somente acontecerá mediante a
ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações:
a) Quando houver recursos obtidos por meio de outras receitas tais
como assessorias técnicas ou doações de patrocinadores,
apoiadores ou parceiros destinados a apoiar um projeto/ação
específica das metas condicionadas;
b) Otimização, por parte da CONTRATADA. dos recursos
repassados e/ou captados;
c) Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá manter ao menos três
contas bancárias distintas e específicas sob sua titularidade, para gestão dos
recursos relacionados a este CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue
a) Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos
recursos financeiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de
viabilizar a execução do CONTRATO DE GESTÃO.
b) Conta de recursos de reserva: para aplicação de 6% (seis por cento) do
total de recursos financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do
primeiro ano de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO, com a
finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de
Administração da CONTRATADA, que somente poderá ser utilizada na
hipótese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por parte
da CONTRATANTE. A utilização destes recursos fica condicionada à prévia
aprovação pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em até 3 (três) dias
úteis após a efetivação do repasse pela CONTRATANTE.
c) Conta de recursos de contingência: para aplicação de parte dos recursos
financeiros repassados pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais
contingências conexas à execução contratual, nos termos do Decreto
Estadual nº 54.340 de 15/05/2009, sendo composta de 26,7% do valor
repassado pela CONTRATANTE em 2017, sendo este percentual,
considerado pelas partes compatível com a finalidade da conta, fixado pelo
Secretário da Cultura de comum acordo com a CONTRATADA. Na
composição e utilização dessa conta, deverá ser observado que:
c.1) a Organização Social poderá contribuir com recursos propnos
para a conta de recursos de contingência de que trata esta alínea "c".
c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancária a que se
refere esta alínea "c" e subitens somente poderão ser utilizados por
deliberação de 3/4 (três quartos) dos membros do Conselho de
Administração da CONTRATADA e do Secretário da Cultura, a quem
é facultado delegar o exercício dessa competência.
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c.3) Caso as contingências previstas nesta alínea "c" refiram-se a
ordens ou condenações judiciais em processos cíveis, trabalhistas e
tributários ou sejam decorrentes de acordos judiciais em ações
promovidas em face da CONTRATADA, na esfera federal, estadual
ou municipal, de competência da justiça comum ou especializada,
que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze) dias,
fica desde já autorizada pelo Secretário da Cultura a utilização de
recursos da conta bancária destinada a contingências, devendo a
mesma ser aprovada pelo Conselho de Administração da
CONTRATADA, sem prejuizo de outras eventuais utilizações na
forma do item anterior.
c.4) No caso excepcional do subitem anterior, ficará a CONTRATADA
obrigada a encaminhar à CONTRATANTE a documentação
pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes à
movimentação efetuada, no relatório trimestral seguinte.
c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, eventual saldo financeiro
remanescente na conta de recursos de contingência a que se refere
esta alínea "c" será rateado entre o Estado e a Organização Social,
observada a mesma proporção em que ela foi constituída.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá receber os recursos
financeiros que lhe forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes
contas correntes especificas e exclusivas no Banco do Brasil, que deverão
fazer referência a esta parceria, de modo a que não sejam confundidos com
os recursos próprios da CONTRATADA, e cujos saldos deverão ser
comunicados à CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 23,
alinea "c", da Cláusula Segunda supra:
1. Conta de Repasse: Banco do Brasil -Agência nº 1191-6 -C/C nº 40.598-1
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil -Agência nº 1191-6 -C/C nº 40.597-3
3. Conta de Contingência: Banco do Brasil - Agência nº 1191-6 - C/C nº
40.596-5
4. Conta de Captação: Banco do Brasil -Agência nº 1191-6- C/C nº 41.837-4
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá movimentar os recursos
de receitas oriundas da execução contratual, bem como os recursos captados
por meio de outras receitas diversas livres ou vinculadas às leis de incentivo,
com a finalidade de viabilizar a execução deste CONTRATO DE GESTÃO,
em conta(s) corrente(s) aberta(s) em instituição bancária oficial, que
deverá(ão) fazer referência a esta parceria, de modo a que não sejam
confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA, e cujos saldos
deverão ser comunicados à CONTRATANTE na planilha de saldos prevista
no item 23, alinea "c", da Cláusula Segunda supra.
PARÁGRAFO OITAVO -A apuração da captação considerará os recursos de
patrocínio incentivados, aportados para a execução de projetos culturais
pertinentes às atividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, e
depositados em contas bancárias específicas, nos termos da legislação de
regência da concessão de incentivos fiscais na área de cultura (federal,
estadual e/ou municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutenção e
movimentação de recursos em conta corrente exclusiva do projeto cultural
incentivado. As informações relacionadas a esses projetos, recursos e contas
deverão ser devidamente comunicadas nos relatórios de prestação de contas
previstos nos itens 21 e 22 da Cláusula Segunda.
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PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá manter em conta(s)
bancária(s) específica(s), não misturadas às contas bancárias discriminadas
nos Parágrafos Sexto e Sétimo supra, os recursos financeiros relacionados a:
a) patrocínios incentivados.
CLÁUSULA SÉTIMA

Ficam alterados o caput, parágrafos primeiro e terceiro da cláusula oitava do Contrato de Gestão nº
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de 2018, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um
total de R$ 2.015.976,25 (dois milhões, quinze mil, novecentos e setenta e
seis reais e vinte cinco centavos), mediante a liberação de 09 (nove)
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 PRIMEIRO - O montante de R$ R$ 2.015.976,25 (dois
milhões, quinze mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte cinco centavos),
que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no exercício de 2018, será
repassado em 09 (nove) parcelas, na seguinte conformidade:
1 -90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 1.814.378,63 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, trezentos e setenta e
oito reais e sessenta e três centavos), serão repassados através de 09 (nove)
parcelas conforme Anexo IV -Cronograma de Desembolso.
2 -10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
201.597,63 (duzentos e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta
e três centavos), serão repassados através de 09 (nove) parcelas conforme
Anexo IV - Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão
determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual,
conforme previsto no Anexo li -Plano de Trabalho -Ações e Mensurações.
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 11 -Plano de Trabalho Ações e Mensurações.
PARÁGRAFO SEGUNDO -As parcelas serão transferidas à CONTRATADA,
através da conta bancária de repasse mencionada no Parágrafo Sexto da
Cláusula Sétima, supra.
CLÁUSULA OITAVA

Fica alterado o caput da cláusula décima do Contrato de Gestão nº 008/2016, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
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Gabinete do Secretário
CLÁUSULA DÉCIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL
A CONTRATADA deverá estar preparada para encerrar as atividades objeto
do CONTRATO DE GESTÃO na data definida para o encerramento
contratual e para restituir ao Estado todos os bens móveis e imóveis cujo uso
lhe fora permitido pelos Termos de Permissão de Uso que constituem os
Anexos V e VI deste CONTRATO DE GESTÃO, bem como para transferir ao
Estado os bens móveis adquiridos e informados posteriormente à
CONTRATANTE, e para transferir ao Estado os recursos financeiros
provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE GESTÃO, na referida data,
ressalvando-se os recursos financeiros necessários para a cobertura de
despesas relacionadas à execução contratual cujo pagamento só possa
ocorrer no mês posterior ao encerramento contratual (tais como contas de
utilidades públicas) e as despesas do próprio encerramento (tais como
auditoria independente e publicação no Diário Oficial dos relatórios e
balanços auditados).

[... l
CLÁUSULA NONA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas pelo presente instrumento.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 3 (três} vias de igual teor e
forma.

São Paulo,

_{)p_ ..

. ....... de 2018.

Titular da Pasta
SECRETARIA DA CULTURA

ERIC ALEXANDER KLUG
Diretor Executivo
IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte

Testemunhas:

Nome::
RG:
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Nome
RG:
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