
GOVERNO DO ESTADO DE SAD PAULO
SECRETARIA DE  ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretério

CONTRATO DE GESTAO n° 03/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE 8110 PAULO, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DA CULTURA, E A ASSOCIACAO
MUSEU AFBO BRASIL QUALIFICADA COMO
ORGANIZAQAO SOCIAL DE CULTURA PARA
GESTAO DO MUSEU AFRO BRASIL.

Pelo presente instrumento. de  um lado o Estado de  830 Paulo, por intermédio da
SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua  Maué. 51, Luz, CEP 01028-000, Séo Paulo,
SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, José Luiz Penna, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° 5.970.355-6 e do CPF/MF n° 501.924.008-78, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL.
Organizagéo Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 07.258.863/0001-02, tendo endereco a Av.
Pedro Alvares Cabral, s/n° — Parque do lbirapuera — Portao 10 — Bairro lbirapuera CEP204094-
050— Cidade Séo Paulo - SP, e com estatuto registrado no 2° Cartério Oficial de Registro de
Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurfdica da Capital - SP. sob n°111.691, neste ato
representado por seu Diretor Curador/Executivo Emanoel Alves AraL'Jjo, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° 6.987.926 e do CPF/MF 004.231.815-72, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que dispée a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho
de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alteragbes, e considerando
a declaragéo de dispensa de Iicitagéo inserida nos autos do Processo SC n° 128173012017,
fundamentada no § 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alteragées posteriores,
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTAO referente a formacao de uma
parceria para fomento e execugao de atividades relativas 3 area de Cultura, materializada pelo
gerenciamento e execugéo de atividades a serem desenvolvidas junto a Av. Pedro Alvares
Cabral. s/n° — Parque do lbirapuera — Portao 10 — Bairro lbirapuera CEP:04094-050— Cidade
Séo Paulo - SP. cujo uso fica permitido pelo periodo de vigencia do presente instrumento,
mediante as seguintes cléusulas e condigOes: '

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 - O presente CONTRATO DE GESTAO tern por objeto o fomento, a operacionalizagao da
gestao e a execugao, pela CONTRATADA, das atividades na  area cultural referentes ao Museu
Afro Brasil, em conformidade com os Anexos | a VII que integram este instrumento.

2 — Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTAO:

a) Anexo I - Plano Estratégico de Atuagao
b) Anexo l l  — Plano de Trabalho — Agbes e Mensuracbes
c) Anexo Ill — Plano Orgamentério
d) Anexo IV — Compromissos de Informacao
e) Anexo V — Cronograma de Desembolso
f) Anexo VI — Termo de Permisséo de Uso dos Bens M6veis
g) Anexo VII — Termo de Permisséo de Uso dos Bens Iméveis

3 - O objeto contratual executado deveré atingir o fim a que se destina. com eficécia, eficiéncia
e qualidade requeridas.
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CLAUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUI§6ESI RESPONSABILIDADES E OBRIGAQOES DA CONTRATADA
Para a qualificada. integral e correta execuqao deste CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinagbes constantes da legislagao
federal e estadual que regem a presente contratagao, as seguintes atribuigOes.
responsabilidades e obrigagdes:

1 — Realizar a execugao das atividades. metas e orgamento descritos nos inclusos “Anexo l —
Plano Estratégico de Atuagao, “Anexo I| — Plano de Trabalho — A96es e Mensuragbes” e
“Anexo Ill — Plano Orgamentério”, bem como cumprir os compromissos descritos no “Anexo IV
- Compromissos de  Informacéo" nos prazos prévistos, em consonancia com as demais
clausulas e condigées estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO.
2 — Manter, durante a execugao deste CONTRATO DE GESTAO, todas as condigbes exigidas
ao tempo de sua qualificagao como Organizagao Social.
3 - Utilizar o slmbolo e o nome designativo do equipamento cultural cuja gestao integra o
objeto deste CONTRATO DE GESTAO, exclusivamente de acordo com as diretrizes da area de
Comunicaqao da Secretaria da Cultura.
4 — Aplicar as orientagbes de identidade visual recebidas da CONTRATANTE em todas as
agoes de divulgagao relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, utilizando a
designagao “Organizagao Social de Cultura” junto a assinatura da instituigao, quando esta for
utilizada.
5 — Publicar no  Diério Oficial do  Estado e nos sitios eletrOnicos vinculados ao  objeto contratual,
no prazo méximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTAO,
regulamento préprio contendo os procedimentos que adotaré nas aquisigbes de bens e
contratagbes de obras e services com recursos provenientes do CONTRATO DE GESTAO,
garantindo a publicagao de suas eventuais atualizagbes em no méximo 30 (trinta) dias da
alteragao promovida.
6 — Contratar pessoal necessério para a execugao das atividades previstas neste CONTRATO
DE GESTAO, através de procedimento seletivo préprio, nos termos de seu manual de recursos
humanos, garantindo foco na qualificagao, experiencia e compromisso pl'Jblicb, com
objetividade. impessoalidade e ampla publicidade dos processos seletivos e de seus
resultados.
7 — Cumprir a legislagao trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obrigagbes
tributérias e previdenciérias. fornecendo certidOes negativas e de regularidade fiscal. sempre
que solicitadas pela CONTRATANTE.
8 - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciérios e fiscais na
contratagao de pessoal para as atividades previstas neste CONTRATO DE GESTAO e, no que
concerne a contratagéo de empresas de prestagéo de services mediante cessao de mao de
obra, manter estrita fiscalizagao quanto ao cumprimento da legislagao trabalhista.
previdenciéria e fiscal.
9 - Observar como limites: 8% do total anual de despesas no plano orgamentério para a
remuneragao e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 57% do total anual de
despesas no plano orgamentério para remuneragao e vantagens para os empregados,
ressaltando que os salérios deverao ser estabelecidos conforme padrOes utilizados no Terceiro
Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais
especificos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no
mercado.
10 — Observar o subsidio mensal do Governador do Estado como Iimite maximo a
remuneragéo bruta e individual, paga com recursos do  CONTRATO DE GESTAO, a diretores e
empregados da Organizagao Social, devendo ser ainda atendidos os padrbes praticados por
entidades congéneres.
11 — A remuneragéo de diretor da entidade com recursos do CONTRATO DE GESTAO é
admitida, desde que o vinculo respectivo com a Organizagao Social seja estatutério.
12 — Apresentar, por ocasiao da celebragéo do CONTRATO DE GESTAO, e anualmente na
prestagéo de contas, declaragéo escrita, sob as penas da lei, de que nao conta, na diretoria,
com pessoa que seja titular de cargo em comisséo ou fungéo de confianga na Administragao
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PUica,  mandato no Poder Legislative ou cargo de dirigente estatutario de partido polltico,
ainda que Iicendiada.
13 — Administrar os bens méveis e iméveis cujo uso lhe fora permitido. em conformidade com o
disposto nos respectivos Termos de  Permissao de  Uso, até sua restituigéo ao Poder Pablico,
mantendo em perfeitas copdigées de use as iméveis, bens, equipamentos e instrumentais
necessérios para a realizagéo das atividades contratualizadas, cujos inventérios atualizados
constaréo dos devidos Termos de Permisséo.
14 — Manter, em perfeitas condigées de integridade, seguranga e regularidade legal, as iméveis
permitidos ao uso durante a vigéncia do CONTRATO DE GESTAO, promovendo agbes e
esforgos, acordados com a CONTRATANTE, para as regularizagOes e melhorias necessaries. -
15 — A Iocagéo de iméveis pela Organizagéo Social com recursos do CONTRATO DE
GESTAO, caso necesséria a realizagao de atividades finallsticas, deveré ser precedida da
realizagao de pesquisa de mercado, contendo ao menos tres iméveis de interesse, a ser
submetida CONTRATANTE, que se pronunciaré apés consulta ao Conselho do PatrimOnio
lmobiliério para verificar a existéncia de préprio estadual disponlvel para uso.
16 — Efetuar a contratagéo dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados
aos iméveis e atividades avengados, com coberturas em valores compativeis com as
edificagées e uses.
17 - Submeter a aprovagéo prévia da CONTRATANTE os planes de agao de projetos culturais
que impliquem:

a) 0 uso de espagos internos dos bens iméveis, prédios ou terrenos, objeto do
CONTRATO DE GESTAO, para empreendimentos diversos, que nao estejam
previamente autorizados pelo Termo de Permisséo de Uso de Bens lmOveis, tais como:
montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, Iojas, estacionamentos, livrarias e
assemelhados;

b) a cesséo gratuita ou a locagao de espago para realizagéo de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais nao previstas nos Anexos deste CONTRATO
DE GESTAO, indicando os tipos e caracterfsticas dos eventos culturais previstas, os
critérios e condigbes para sua realizagéo e 05 cuidados que serao tomados relatives 3:
obtengao das autorizagées legais quando for o caso, preservacéo do patrimOnio e
seguranga;

c) o empréstimo de bens méveis do patrimOnio artistico, histérico e cultural a
organizagbes nacionais ou internacionais, para exibigao em mostras, exposigOes e
outros eventos, em virtude de  intercambio ou  nao, garantindo os cuidados de
salvaguarda do patrimOnio e a contratagéo de seguro multirrisco para os referidos bens
em cada empréstimo realizado;

d) a restauragéo de obras do acervo artistico, histérico e cultural, caso a instituigao nao
conte com estrutura prépria (Iaboratério e conservadores-restauradores) para executa-
las, informando a técnica de conservagao e restauro adotada, os referenciais
metodolégicos e os cuidados de salvaguarda do acervo;

e) o descarte e/ou substituigao de bens méveis néo integrantes do patrimbnio
museolégico ou  artistico, histérico e cultural, conforme definido no  Termo de  Permissao
dos Bens MOveis e Intangiveis.

18 — Submeter a aprovagao prévia da CONTRATANTE as agées ou projetos culturais descritos
nas allneas “a” e “e" do item 17 desta Clausula, caso néo constem do Plano Estratégico de
Atuagao (Anexo I do CONTRATO DE GESTAO) ou caso néo tenha submetido 0 plane de agao
equivalente ou, ainda, caso a agao ou projeto cultural seja diferente daqueles contemplados no
plano de agéo submetido e aprovado. A CONTRATANTE podera se opor ao pedido de
aprovagao, de forma fundamentada, no prazo 15 (quinze) dias corridos.
19 — Responsabilizar—se pela reparagéo ou indenizagao de dano, material elou moral.
decorrente de agéo ou omisséo, dolosa ou culposa (negligéncia, impericia ou imprudéncia) de
seus agentes, causado ao  Estado, aos usuérios (ou consumidores) dos servigos ou  a terceiros,
sem prejuizo das demais cominagées legais e contratuais.
20 — A responsabilidade de que trata 0 item 19 desta Clausula estende-se aos casos de dano
causado por falhas relativas a prestagéo dos servigos, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078, de
11/09/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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21 — Responsabilizar—se pelos danos causados por agao ou omissao dolosa ou culposa
(negligencia, imper‘fcia ou imprudencia) aos bens méveis e/ou obras de arte que constituem
patrimOnio histérico, artlstico e cultural, assim definidos nos Termos de Permissao de Uso
anexos deste CONTRATO DE GESTAO.
22 - Atender aos usuarios com dignidade e respeito, de modo universal e igualitério,
mantendo-se sempre a qualida‘de na prestagao dos servigos culturais e educativos observando
a legislagao especial e de protecao ao idoso, a criangza, ao adolescente e ao portador de
deficiencia, bem como a legislagéo referente a meia-entrada e as resolugbes especificas da
CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste CONTRATO DE GESTAO, referentes a polltica
de gratuidade, isengées e descontos.
23 — Manter, em local vislvel ao pL'Iblico em geral, nos espagos fisicos onde sao desenvolvidos
os trabalhos relativos ao objeto contratual. placa indicativa dos enderegos eletrOnicos e fisicos
da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, a qual os usuarios possam apresentar as reclamaQOes
relativas as atividades e services culturais, segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE
em atendimento a Lei 10.294/1999, a Lei 12.806/2008 e ao Decreto 60.399/2014, que dispOem
sobre protegao e defesa do usuério do service pUblico do Estado.
24 — Publicar e manter disponivel ao pdblico na internet, nos dominios e sitios eletrOnicos
vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessério, as seguintes
informagbes:

a) Apresentagao e histérico do objeto contratual (equipamento);
b) Programagao atualizada, de acordo com as caracterlsticas do objeto do CONTRATO

DE GESTAO;
c) Logistica de acesso e informagbes de funcionamento do ou relacionadas ao objeto

' contratual;
d) Ficha técnica, indicando os funcionérios vinculados ao objeto do CONTRATO DE

GESTAO;
a) Manual de Recursos Hhmanos;
f) Regulamento de Compras e Contratagbes;
g) Divulgagao de vagas em aberto, com informagao sobre critérios e prazos de selecao,

de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de contratagbes;
h) Divulgagao das compras e contratagbes em aberto e dos critérios e prazos de selegao

de acordo com seu regulamento de compras e contratagOes;
i) Contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, conforme as orientagbes da

CONTRATANTE;
1) Link para o CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos no Portal da Transparéncia da

CONTRATANTE (www.transgarenciacultura.50.nov,br);
k) Relatérios de atividades anuais, plano orcamentério previsto x realizado e

demonstragbes contébeis (balances patrimoniais e pareceres de auditores
independentes) de todos 05 anos do CONTRATO DE GESTAO em vigor;

I) Estatuto Social da  CONTRATADA;
m) Relagao atualizada de Conselheiros e diretores da CONTRATADA.
n) Remuneragéo mensal bruta e individual, paga com recursos do CONTRATO DE

GESTAO, de  todos os seus empregados e diretores, de  acordo com o modelo de
Relatério de Recursos Humanos fornecido pela CONTRATANTE.

25 — Apresentar trimestralmente a Unidade Gestora da CONTRATANTE até 0 dia 20 (vinte) do
mes seguinte ao  término do  1°. 2° e 3°  trimestres, relatérios de  atividades do  periodo, conforme
sistema informatizado ou modelo da CONTRATANTE, para verificagéo pela Unidade Gestora e
pela Comissao de Avaliagéo quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no
CONTRATO DE GESTAO, contendo o comparative das metas cumpridas x metas previstas, o
relatério gerencial de acompanhamento da execugao orgamentéria global e 05 documentos
previstos para entrega periédica no Anexo IV - Compromissos de lnformagao, bem como
inform; das préticas de governanga e participagéo social relacionadas ao CONTRATO DE
GEST O.
26 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela
CONTRATANTE, relatério anual de atividades, para verificagao pelas Unidades da Pasta e
pela Comissao de Avaliagao. quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do
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CONTRATO DE, GESTAO, contendo o comparative das metas cumpridas x metas previstas
para os quatro trimestres do exercicio anterior, o relatério gerencial de acompanhamento da
execugao orgamentéria global e os documentos previstas para entrega anual no Anexo IV -
Compromissos de lnformagéo.
27 — Apresentar as Unidadgs Gestora e de Monitoramento da CONTRATANTE nos prazos
indicados abaixo:

a) mensalmente, até 0 dia 05 (cinco), dados de pflblico presencial dos objetos contratuais
(nameros de publico geral / pflblicos educativos / pliblicos das acces de circulagéo no
Estado e outros publicos alvo definidos no plano de trabalho) e pfiblico virtual no(s)
sitio(s) eletrOnico(s) vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial def  nldo
pela CONTRATANTE;

b) mensalmente até 0 dia 10 (dez). cépia do protocolo de entrega da DOAR —
Demonstragao de Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;

c) mensalmente. até 0 dia 10 (dez) do mes subsequente, a planilha de saldos e as
extratos bancérios de movimentacao das contas vinculadas ao CONTRATO DE
GESTAO, bem como o fluxo de  caixa elaborado de  acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade;

d) mensalmente, até 0 dia 10 (dez) do més subsequente, relagao com cépia das notas
fiscais com identificagao da entidade beneficiéria, do tipo de repasse e namero do
ajuste, bem como do érgéo repassador, de todas as aquisigbes de bens m6veis que
forem realizadas corn recursos do  CONTRATO DE GESTAO, bem como de  acervo
adquirido ou recebido em doagéo destinada ao objeto contratual ou as atividades do
CONTRATO DE GESTAO. para atualizagao pela Secretaria da Cultura no inventério do
respective Termo de Permissao de Use;

9) mensalmente, até 0 dia 25 (vinte e cinco), informe de programagao do mes seguinte.
conforme modelo definido pela CONTRATANTE;

f) quadrimestralmente, até 0 dia 15 (quinze) do mes seguinte ao término do quadrimestre.
o relatério quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime de caixa, conforme
modelo da Secretaria, em atendimento a Lei de Diretrizes Orgamentaria;

g) até 30 (trinta) dias da data de sua realizagao, cépia das atas de reuniOes dO‘Conselho
de Administragéo da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que
abordem assuntos relacionados ao CONTRATO DE GESTAO, exceto nos casos de
aprovacao de termos de aditamentos, quando as atas deveréo ser apresentadas
previamente a assinatura do ajuste;

h) até 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsao de saldo
das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO na  data de  encerramento, jé
indicando a previsao de provisionamento de recursos necessaries para custear as
despesas realizadas até a data de seu encerramento e aquelas comprometidas no
periodo de sua vigencia, mas concluidas somente no perlodo de 90 (noventa) dias
destinados a prestagao de contas (tais como custeio de utilidades pl'Jblicas e
pagamento de services de auditoria independente e publicagéo no Diario Oficial do
Estado de  850 Paulo);

I) juntamente com o relatério anual de atividades do Ultimo exerctcio, o relatério final da
execugao contratual, contendo 0 balance geral dos resultados alcangados em
comparagao aos previstos no Contrato de Gestao, bem como relatério gerencial
consolidado da execugéo orgamentéria global.

28  - Comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no  relatério trimestral seguinte, a celebracéo
de instrumentos de convénios, termos de parceria ou cooperagao técnica com outras pessoas
jurldicas, publicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa vincular—se aos
equipamentos ou programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o ou nao.
29 — Assegurar a obtengéo mlnima, no percentual previamente estabelecido, de receitas
operacionais. incentivadas ou que de outra forma decorram do objeto contratual sob sua
gestao, observando-se o potencial econOmico correspondente e buscando a participagéo
crescente em termos proporcionais, ano a ano, das mesmas receitas em face do repasse da
CONTRATADA e seus rendimentos financeiros.
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30 - Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contébeis do CONTRATO DE
GESTAO, assim Como das contas anuais da entidade, com o auxilio de auditoria externa
independente, previamente aprovada pelo Conselho de Administragéo.
31 — Obedecer as normas arquivisticas do Sistema de Arquivos do Estado de 830 Paulo —
SAESP, conforme determina o Paragrafo 1° do  Artirgo 1° do  Decreto 48.897, de  27-08-2004.
32 — Dar acesso a todas as‘ informagées solicitadas, nos termos da lei, e responder aos
questionamentos da CONTRATANTE e dos érgéos fiscalizadores (Comissao de Avaliagao,
Secretaria da  Fazenda, Tribunal de  Contas e Ministério Pablico), bem como do  Servigo de
Informagao ao Cidadao, encaminhando documentos e informagées solicitadas referentes aos
CONTRATOS DE GESTAO nos prazos por estes definidos. ressalvadas em qualquer caso, as
excegbes devidamente fundamentadas.
33 -  Na hipétese de encerramento contratual, resolugao ou rescisao do contrato inclusive por
extingao ou desqualificagao como Organizagao Social, a CONTRATADA apresentaré a
CONTRATANTE todas as informagbes que possua acerca dos empregados que integraram o
objeto cultural na vigéncia do CONTRATO DE GESTAO, inclusive daqueles que realizaram
servigos técnicos especializados, para que a nova Organizagao Social possa avaliar a
possibilidade de sucessao trabalhista, nos termos da legislagao vigente.
34 - Apresentar relatério final de atividades e prestagao de contas do CONTRATO DE
GESTAO a Unidade Gestora da CONTRATANTE até 90 (noventa) dias apés o encerramento
do CONTRATO DE GESTAO, incluindo comprovacao de que foram quitadas todas as
obrigagées contratuais existentes, e informando a eventual existéncia de obrigaQOes e/ou
passivos ainda pendentes, objeto de discussbes administrativas ou judiciais até a data de
encerramento do CONTRATO DE GESTAO nos termos da legislagao.
35 - No prazo de que trata 0 item anterior, a CONTRATADA também deveré apresentar
documentagao referente a cada um dos empregados que integraram o objeto cultural na
vigencia do CONTRATO DE GESTAO, inclusive dos que realizaram serviqos técnicos
especializados, separada por pessoa contendo no mlnimo o contrato de trabalho, os
comprovantes de pagamento de salérios, férias e décimo terceiro, cartbes de ponto (se
houver), guias de recolhimento de FGTS e contribuicbes previdenciérias.
36 — No ano de encerramento contratual, apés resultado da convocagao pCIblica que definiré o
novo Contrato de Gestao, fornecer todas as informagbes necessérias a nova Organizagao
Social eventualmente contratada, inclusive no que se refere ao quadro de pessoal.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As compras e contratagbes de servigos, pela CONTRATADA,
obedecerao ao regulamento disposto no item 5, que deveré condicionar a contratagéo da
prestagao de servigos a declaragao da CONTRATADA, por escrito e sob as penas da lei, de
que nao dispbe 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 CIéusula jé tenha
sido publicado no Diério Oficial em virtude de contrato(s) de gestao anterior(es) com a
CONTRATANTE, e nao contenha alteragbes posteriores desde a Ultima publicagéo. a
CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publicacéo no Diério Oficial, devendo apenas
envia-Io a CONTRATANTE para formalizagao de nova ratificagao, bem como manté-lo
disponlvel (em formato leglvel e amigavel) e atualizado, nos sltios eletrOnicos da Organizagao
Social e dos objetos culturais.

PARAGRAFO TERCEIRO — O CONTRATO DE GESTAO fica sujeito a rescisao se for
descumprido o disposto nos itens 10 e 11 desta cléusula, salvo na hipétese de inobservancia
do item 10 decorrente de reajuste salarial obrigatério que, durante a vigencia do contrato de
trabalho, eleve a remuneragéo dos empregados celetistas além do limite estabelecido.

PARAGRAFO QUARTO — O disposto nos itens 10 e 11 desta CIéusuIa aplica—se aos
empregados e diretores da CONTRATADA, independentemente da quantidade de Contratos
de Gestao que ela mantenha com a CONTRATANTE, considerando-se. para fins de incidencia
do  limite fixado, a somatéria das verbas remuneratérias de  cada um.
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PARAGRAFO Q‘UINTO — O limite para remuneragao de empregados e diretores previsto no
item 10 desta Cléusula poderé ser acrescido:

a) em até 10% (dez ppr cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 50% (cinquenta por cento) a 70% (setenta por
cento) dos recursos do CONTRATO DE GESTAO;

b) em até 20% (vinte por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por
cento) dos recursos do CONTRATO DE GESTAO;

c) em até 40% (quarenta por cento). caso o-repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)
dos recursos do CONTRATO DE GESTAO;

d) em até 70% (setenta por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente até 10% (dez por cento) dos recursos do
CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO SEXTO — Para efeito do  disposto no  Parégrafo Quarto desta Cléusula. o
percentual do repasse do Estado, acrescido dos respectivos rendimentos financeiros, em face
dos recursos do  CONTRATO DE GESTAO, seré apurado anualmente, aplicando-se, em caso
de inobservancia ao respective limite de remuneragao, o disposto no Parégrafo Terceiro desta
Cléusula.

PARAGRAFO SETIMO — Case a CONTRATADA seja demandada judicialmente por fato ou ato
que tenha sido praticado por outra Organizagéo Social, deveré pleitear em julzo inclusao no
polo passivo da Organizagao Social em questao, sob pena de responsabilizar—se integralmente
por condenagéo que advenha do julgamento da agao.

PARAGRAFO OITAVO — A CONTRATADA deveré responsabilizar-se por dar ciencia a todos
os empregados contratados para atuar no CONTRATO DE GESTAO, bem coma-aos seus
diretores. a respeito da obrigagao de obedecer aos contido no artigo 2°. inciso I. allnea “a" do
Decreto n° 62.528/2017, que determina a divulgagao dos salérios prevista no item 24 “n".
assegurando a prévia e expressa autorizacao de todos os recursos humanos atuantes na
parceria, em conformidade com a legislagao trabalhista. a fim de evitar questionamentos legais.

CLAUSULA TERCEIRA
DAs ATRIBUIQEESI RESPONSABILIDADES E OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
Para a qualificada, integral e correta execugao deste CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATANTE se compromete a cumprir, além das determinacbes constantes da legislagao
federal e estadual que rege a presente contratagao, as seguintes atribuigées,
responsabilidades e obrigagbes:

1 — Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessaries a execugao do
objeto deste CONTRATO DE GESTAO. nos prazos e valores estipulados no Anexo V —
Cronograma de Desembolso.
2 — Programar no orgamento do Estado, para os exercfcios subsequentes ao da assinatura do
presente CONTRATO DE GESTAO, os recursos necessaries, nos elementos financeiros
especlficos para custear a execugao do objeto contratual, de acordo com o sistema de repasse
previsto no Anexo V — Cronograma de Desembolso.
3 — Permitir, 0 use dos bens méveis, iméveis e intangIveis. mediante ato do Secretério da
Cultura e celebracéo dos correspondentes Termos de Permissao de uso.
4 — Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cléusula e manter atualizados
os processos relacionados aos referidos Termos.
5 — Quando do recebimento de solicitagao de locagao de iméveis com recursos do CONTRATO
DE GESTAO por parte da CONTRATADA para execugao de atividades finallsticas nele
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previstas, contendo ao menos 3 (trés) iméveis de interesse. consultar o Conselho do
PatrimOnio lmobiliério para verificar a existéncia de préprio estadual disponivel para use.
6 — Publicar no Portal da Transparéncia da Cultura o CONTRATO DE GESTAO assinado com
todos os seus Anexos, bem como todos os termos de aditamento em até 30 (trinta) dias de sua
formalizagao
7— Acompanhar,lf scallzar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada os resultados da
execugao deste CONTRATO DE GESTAO, emitindo pareceres periédicos trimestrais e anuais
referentes ao cumprimento: das atividades descritas no “Anexo | — Plano Estratégico de
Atuagao"; das metas estabelecidas no “b) Anexo || — Plano de Trabalho — Agbes e
MensuraQOes”. no c) Anexo ||| — Plano Orgamentério e dos compromissos descritos no “Anexo.
IV — Compromissos de Informagao" nos prazos previstos, bem como ao atendimento das
demais cléusulas e condigbes estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO.
8 — Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e as
condigbes de execugao das atividades comprovadas por ocasiao da qualificagao da
CONTRATADA como Organizagao Social de Cultura. para verificar se ela mantém suficiente
nlvel técnico para a execugao do objeto contratual.
9 — Analisar o regulamento de que trata 0 Item 5 da Clausula Segunda, no prazo de até 90
(noventa) dias a contar da comprovagéo de sua publicagao no Diério Oficial, assinalando prazo
razoével para as adequagbes pertinentes. se for 0 case.
10 — Deliberar sobre as matérias contidas nos itens 17 e 18 da Cléusula Segunda.
11 — Promover, observado o interesse pl'Jblico e as disposicbes legais pertinentes. o
afastamento de servidores pl'Jicos para terem exercicio na Organizagao Social de Cultura.
12 — Viabilizar os recursos necessaries a CONTRATADA. quando da inexisténcia de recursos
de contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO. em tempo hébil
para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com prévia comunicagao da
CONTRATANTE, ou condenagées transitadas em julgado que tenham determinado o
pagamento de  dlvidas liquidas e certas, de  natureza trabalhista, previdenciéria. civel ou
tributéria, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente a sua gestao do objeto
contratual, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a CONTRATADA por sucessao da
CONTRATANTE ou de outra Organizagao Social
13— Viabilizar os recursos necessaries a CONTRATADA, quando da inexisténcia de recursos
de contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em tempo habil
para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com prévia comunicagao e
concordancia da CONTRATANTE, ou de condenagbes transitadas em julgado que tenham
determinado o pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciéria,
clvel ou tributéria, provenientes de fatos gerados durante a vigencia contratual. cuja
responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que nao caracterizem hipéteses de
culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.
14 - Orientar a polltica de comunicagao a ser adotada no CONTRATO DE GESTAO,
estabelecendo as diretrizes para as atividades e contratagOes permitidas.

CLAUSULA QUARTA
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO
A execugéo do presente CONTRATO DE GESTAO seré acompanhada pela Unidade de
Preservagao do Patrimbnio Museolégico, que seré responsavel pela verifncagao e f scalizagao
periédica do  cumprimento quantitative e qualitativo das aQOes, metas e obrigagOes previstas
nos Anexos I II, III e IV deste CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Unidade Gestora elaboraré pareceres trimestrais e anuais
referentes as realizagbes alcangadas, objetivos atingidos, qualidade e eficiéncia da execugao
contratual. observando-se a relacao entre os custos e 05 beneficios dos resultados alcangados
e as exigéncias dos Orgaos de controle SEFAZ e TCE, para envio a Comissao de Avaliacao,
bem como a CONTRATADA, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avaliagao dos Contratos de Gestao da Pasta.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A Unidade Gestora seré auxiliada pela Unidade de Monitoramento
no monitoramento periédico dos contratos de gestao, por meio de visitas técnicas, reuniOes e
anélise de relatérios e pareceres.

CLAUSULA QUINTA
DA AVALIA A0
A anélise periédica dos resultados desta avenga seré feita por Comissao de Avaliagao dos
Resultados da Execugéo dos CQntratos de Gestéo da CONTRATANTE, que procederé. por
meio da verificagéo dos relatérios da CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e
de Monitoramento da CONTRATANTE, a avaliagéo do desenvolvimento das atividades e dos
resultados atingidos com a execugéo do CONTRATO DE GESTAO, verificando a relagao entre
as metas propostas e as resultados alcangados. e elaborando relatério conclusivo a ser
encaminhado ao Secretario da Cultura, a SEFAZ e ao TCE da Assembleia Legislativa do
Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A verificacéo 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 execugao, o alcance das 39665 realizadas e as
beneficios para o publico-alvo. através 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 anélise da execugao orgamentéria frente aos resultados
alcangados, a Comisséo de Avaliagao sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento da
CONTRATANTE, que emitina pareceres econOmico-financeiros anuais de monitoramento e
avaliagéo da prestagéo de contas do CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO TERCEIRO — A Comissao de Avaliagéo elaborara relatérios trimestrais de
atividades e relatérios conclusivos anuais para encaminhamento ao Secretério da Cultura, a
Secretaria da Fazenda, ao Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa do Estado, bem
como para envio a CONTRATADA e para publicagao no Portal da Transparéncia na Cultura do
Estado de 830 Paulo, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avaliagao dos Contratos de Gestao da Pasta.

CLAUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGENCIA
0 prazo de vigencia do presente Contrato seré de 01/01/2018 até 31/12/2022. nos termos da
legislagéo aplicavel, sendo vedada a sua prorrogagéo por prazo superior a cinco anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Néo obstante o prazo estipulado no caput desta CIéusula. a
vigencia contratual nos exercfcios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE
GESTAO estaré sujeita a condigéo resolutiva, consubstanciada na existéncia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orgamentérias de cada exercicio, para atender as respectivas
despesas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo a resolugéo do CONTRATO DE GESTAO com base na
indisponibilidade dos recursos previstos no Parégrafo anterior, a CONTRATADA nao teré
direito a qualquer espécie de indenizagéo, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos
com a desmobilizagéo, incluindo os custos de resciséo de quaisquer contratos celebrados com
terceiros e as demais compromissos jé assumidos para execugéo do presente CONTRATO DE
GESTAO até a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes nas contas
bancérias referidas na  cléusula 7‘, Parégrafo Sétimo, al ineas “a", “b”. “c” e “”,d nao sejam
suficientes para saldar as obrigagbes.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Como alternativa a resolugéo do CONTRATO GE GESTAO com
base na indisponibilidade dos recursos previstos no Parégrafo Primeiro supra, as partes
poderéo optar por manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades
contidas no plano de trabalho enquanto perdurar a indisponibilidade de recursos ou até o
encerramento da vigencia, meQiante a celebragao de  aditivo contratual.

CLAUSULA SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos do  CONTRATO DE GESTAO. para os fins do  disposto neste decreto. abrangem.
além do repasse da CONTRATADA. todas as receitas operacionais, financeiras, incentivadas
ou que, a qualquer titulo, decorram do respective equipamento ou programa pUblico sob gestao
da CONTRATADA, sendo que as fontes de recursos financeiros para a execugéo do objeto do
presente CONTRATO DE GESTAO poderéo ser:

1 - Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e as rendimentos de suas
aplicagbes.
2 - Receitas operacionais oriundas da execugao contratual (e o rendimento de suas
aplicagbes) provenientes de: a) realizagao de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais
como: venda de ingressos e de assinaturas; b) utilizagao de seus espagos flsicos, para
oferecer ao publico services de  cafe, restaurante, loja, livraria, estacionamento e afins, em
conformidade com o Anexo VII — Termo de  Permissao de  Uso de  Bens lméveis; c) outras
formas de cesséo remunerada de uso dos espagos flsicos, previamente autorizadas no Anexo
VII ou pontualmente autorizadas, mediante solicitacao 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 doaqbes,
legados, apoios e contribuigbes de pessoas flsicas e juridicas nacionais e estrangeiras com ou
sem uAso de leis de incentivo. destinados a execugao dos objetivos deste CONTRATO DE
GEST O.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execugéo do objeto deste CONTRATO DE
GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV  a
CONTRATANTE repassaré a CONTRATADA, no prazo e condigbes constantes deste
instrumento, bem como no  Anexo V - Cronograma de  Desembolso, a importancia global de  R$
R$ 47.305.315.00 (Quarenta e sete milhbes, trezentos e cinco mil. trezentos e quinze reais).

PARAGRAFO SEGUNDO — O valor fixado no Parégrafo Primeiro desta Clausula podera ser
alterado, com o consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio de  termo aditivo. em
razao da disponibilidade orgamentéria do Estado ou de comum acordo entre as partes.

PARAGRAFO TERCEIRO -— Os recursos repassados a CONTRATADA poderao ser por ela
aplicados no mercado financeiro, em aplicagbes de baixo risco, desde que os resultados
dessas aplicagOes se'am revertidos exclusivamente ao cumprimento dos objetivos do
CONTRATO DE GEST O.

PARAGRAFO QUARTO -— Para fomento e execugao do objeto deste CONTRATO DE
GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II. III e IV,
a CONTRATADA se compromete a captar recursos correspondentes a, no minimo, 10% do
valor repassado anualmente pela CONTRATANTE, num total captado, para o ano de 2018. de
R$ 1.328.088.66 (Hum milhéo, trezentos e vinte e oito mil, oitenta e oito reais e sessenta e seis
centavos), por meio de geragao de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou nao.
conforme descrito nos itens 2 e 3 do caput desta Cléusula. Para os exerclcios subsequentes,
as metas de captacao seréo aquelas previstas no Anexo Ill — Plano Orgamentario, ampliando a
proporgao em relagao ao repasse do 1° ano, salvo deliberagéo em contrério justificada e
acordada entre as partes.
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PARAGRAFO QUINTO - 0 total de recursos para a realizacao de cada Plano de Trabalho
Anual, excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE
GESTAO. seré correspondente a some do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE mais a
captagéo de recursos a 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 captagéo de recursos que se
comprometeu a captar, conforme Parégrafo Quarto desta Cléusula, podendo para tanto
otimizar os recursos repassados e buscar parcerias néo—financeiras. Antevendo a
impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, por
insuficiéncia de recursos repassados ou captados nos termos do caput desta Clausula. a
CONTRATADA deveré submeter a CONTRATANTE roposta justificada de sua adequagao,
para embasar o aditamento do CONTRATO DE GEST O.

PARAGRAFO SEXTO — A execugao das metas condicionadas descritas nos Anexos do
CONTRATO DE GESTAO somente aconteceré mediante a ocorrencia de pelo menos uma das
seguintes situagbes:

a) Captagéo de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas diversas
acima do montante previsto no Paré- grafo Quarto desta Cléusula, em tempo hébil para
a execugéo das metas, cabendo a CONTRATADA a anélise de viabilidade quanto a
essa execugéo.

b) Otimizagéo, por parte da CONTRATADA, dos recursos repassados e/ou captados até
os valores previsto no Parégrafo Quarto desta Clausula.

c) Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE. em razao do ue as
metas deixarao de  ser condicionadas, por aditamento do  CONTRATO DE GEST O .

PARAGRAFO SETIMO — A ,CONTRATADA deveré manter ao menos quatro contas bancarias
distintas e especlficas sob sua titularidade, para gestao dos recursos relacionados a este
CONTRATO DE GESTAO, conforme segue:

a) Conta de recursos de repasse: para movimentagao e aplicagao dos recursos
financeiros repassados pela CONTRATADA. com a finalidade de viabilizar a execugao
do CONTRATO DE GESTAO.

b) Conta de recursos de reserva e provisOes: para aplicagao de 6% do total de recursos
financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do primeiro ano de vigéncia do
presente CONTRATO DE GESTAO, com a finalidade de constituir uma reserva de
recursos sob a tutela do Conselho de Administragao da CONTRATADA, que poderé
ser utilizada na hipétese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por
parte da CONTRATANTE. A utilizagéo destes recursos fica condicionada a prévia
aprovagéo pelo Conselho de Administragao da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores deverao ser restituidos a reserva em até 3 (trés) dias flteis apés a
efetivagéo do repasse pela CONTRATANTE.

c) Conta de recursos de contingéncia, a ser aberta pela CONTRATADA, na qual seré
depositada parte dos recursos financeiros repassados pela CONTRATADA, com a
finalidade de suportar eventuais contingéncias conexas a execugéo do programa de
trabalho, sendo composta de 1 % do valor repassado pela CONTRATANTE a cada
parcela, observados os preceitos do artigo 5°, inciso VI, allnea “9" do Decreto Estadual
43.49311998, com as alteragbes do Decreto Estadual 62.528/2017. Na composicéo e
utilizagao dessa conta, deveré ser observado que:

c. 1) a Organizagéo Social poderé contribuir com recursos préprios para a conta
de recursos de contingéncia de que trata esta allnea “c".
c.2) 05 recursos financeiros depositados na conta bancéria a que se refere

esta alinea “c" somente poderéo ser utilizados. em conformidade com o
estabelecido neste CONTRATO DE GESTAO, e com deliberacao de  3/4 (tres
quartos) dos membros do Conselho de Administracao da CONTRATADA e do
Secretério da Cultura, a quem é facultado delegar o exerclcio dessa
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competencia, cabendo-Ihes zelar por seu uso. am conformidade com o
praticado por entidades congeneres.
c.3) Caso as contingencies previstas nesta alfnea “c" refiram—se a ordens ou
condenagbes judiciais em processos civeis, trabalhistas e tributaries ou sejam
decorrentes de acordos judiciais em a96es promovidas em face da
CONTRATADA. na esfera federal, estadual ou municipal, de competéncia da
justiga comum ou especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo
inferior a 15 (quinze) dias, fica desde jé autorizada pelo Secretario da Cultura a
utilizagao de recursos da conta bancaria destinada a contingencies, devendo a
mesma ser aprovada pelo Conselho de Administragao da CONTRATADA, sem
prejuizo de outras eventuais utilizagées na forma do subitem anterior.
c.4) No caso excepcional do  subitem anterior, ficaré a CONTRATADA obrigada
a encaminhar a CONTRATANTE a documentagao pertinente. com os devidos
esclarecimentos referentes a movimentagéo efetuada, no relatério trimestral
seguinte.
c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTAO, eventual saldo financeiro

M remanescente na conta de recursos de contingencia a que se refere esta allnea
“c” seré rateado entre o Estado e a Organizagao Social, observada a mesma
proporgao em que ela foi constituida.
c.6) Os saldos da conta, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanga de instituigao financeira oficial se a
previsao de seu use for igual ou superior a um mes, ou em fundo de aplicagao
financeira de curto prazo ou operagao de mercado abeno Iastreada em tltulos
da divida publica, quando a utilizagao dos mesmos verificar—se em prazos
menores que um més.
c.7) As receitas financeiras auferidas na forma do item “c.6” serao
obrigatoriamente computadas a crédito do CONTRATO DE GESTAO e
aplicadas, exclusivamente. no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrative especifico que integraré as prestagbes de contas do ajuste.

d) Conta de recursos operacionais e captados: para movimentagao e aplicag'ao dos
recursos provenientes de receitas operacionais oriundas da execugao contratual e de
outras receitas diversas livres e néo vinculadas as leis de  incentivo, conforme descritas
nos itens 2 e 3 do “caput” desta Cléusula, com a finalidade de compor o valor previsto
no Parégrafo Quarto desta Cléusula.

PARAGRAFO OITAVO — A CONTRATADA deveré receber os recursos financeiras que lhe
forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes contas correntes especificas e
exclusivas no Banco do Brasil, que deverao fazer referencia a esta parceria, de modo a que
nao sejam confundidos com os recursos prOprios da CONTRATADA, e cujos saldos deverao
ser comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 22, alinea “c", da
CIéusula Segunda supra:
1. Conta de Repasse: Banco do Brasil [— Agencia n° 0722-6- C/C n° 53.465-X]
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil [— Agencia n° 0722-6 — C/C n° 53.489-7]
3. Conta de Contingéncia: Banco do Brasil [— Agéncia n° 0722-6 - C/C n° 53.488-9]

PARAGRAFO NONO — A CONTRATADA deveré movimentar os recursos operacionais
provenientes de receitas oriundas da execucao contratual, bem come 05 recursos captados por
meio de  outras receitas diversas livres e nao vinculadas as  leis de  incentivo, com a finalidade
de viabilizar a execugao deste CONTRATO DE GESTAO, no valor percentual previsto no
Paragrafo Quarto desta Cléusula, em contas correntes abertas em instituigéo bancéria oficial,
que deverao fazer referéncia a esta parceria, de modo a que nao sejam confundidos com os
recursos de repasse da CONTRATANTE, nem com os recursos da CONTRATADA, e cujos
saldos deverao ser comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 27,
allnea “c", da Cléusula Segunda supra.
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PARAGRAFO DECIMO — A apuragao do valor percentual de captagéo estabelecido no
Parégrafo Qua'rto desta Cléusula consideraré, além dos recursos depositados na conta de
recursos operacionais e captados, os recursos de patrocinio incentivados, aportados para a
execugéo de projetos culturais pertinentes as atividades objeto deste CONTRATO DE
GESTAO, e depositados em contas bancérias especfficas, nos termos da Iegislagéo de
regencia da concesséo de incentivos fiscais na area de cultura (federal, estadual e/ou
municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutengéo e movimentagao de recursos em
conta corrente exclusiva do projeto cultural incentivado. As informacées relacionadas a esses
projetos, recursos e contas deve'réo ser devidamente comunicadas nos relatérios de prestacéo
de contas previstos nos itens 25 e 26 da Clausula Segunda.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A CONTRATADA poderé manter conta(s) bancéria(s)
especlfica(s), nao misturadas as contas bancérias discriminadas nos Parégrafos Sétimo 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 Parégrafo Quarto desta Cléusula. os quais ficam destinados a
realizagéo de metas condicionadas e outras agoes ligadas a execucao contratual ao longo do
CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Salvo deliberagao do Conselho de Administragao da
CONTRATADA em sentido diverso, néo serao vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO contas
correntes de titularidade da CONTRATADA que recebam contribuigées de associados.
doagées de pessoas fisicas ou jurIdicas para a CONTRATADA que néo fagam referencia a
execugao do objeto contratual. e ainda os recursos de qualquer outra natureza nao oriundos
nem vinculados a agbes especfficas do CONTRATO DE GESTAO.

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para 0 exerclcio de 2018, a CONTRATANTE repassaré a CONTRATADA um total de R$
9.772.332.00 (Nove milhées, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais),
mediante a Iiberagao de 7 (sete) parcelas, de acordo com o “Anexo V — Cronograma de
Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correré por conta dos recursos
consignados nas respectivas leis orgamentérias dos exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O montante de R$ 9.772.332.00 (Nove milhdes, setecentos e
setenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais), que onerara a rubrica 13.391 .1214.5732.0000
no item 33.90.39—75 no exerclcio de 2018, seré repassado na seguinte conformidade:
1 - 90% do valor previsto no “caput”. correspondentes a R$ 8.795.098.80 (Oito milhbes,
setecentos e noventa e cinco mil, noventa e oito reais e oitenta centavos), serao repassados
através de 7 (sete) parcelas, conforme “Anexo V — Cronograma de Desembolso".
2 — 10% do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$ 97723320 (Novecentos e setenta
e sete mil, duzentos e trinta e trés reais e vinte centavos), seréo repassados através de 7
(sete) parcelas, conforme “Anexo V — Cronograma de Desembolso”, cujos valores variéveis
seréo determinados em fungéo da avaliagao periédica da execugéo contratual.
3 —— A avaliagéo da parte variével 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 avaliagao do cumprimento das agbes
estabelecidos no Plano de Trabalho - Agoes e Mensuragbes.

PARAGRAFO QUARTO — As parcelas serao transferidas a CONTRATADA, através da conta
bancéria de repasse mencionada na Clausula Sétima, Paragrafo Sétimo, alinea “a". supra.

PARAGRAFO QUINTO — Para os exercicios seguintes, deveréo ser considerados os valores
consignados no Anexo Ill - Plano Orgamentério e as recursos consignados nas respectivas leis
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orgamentérias, que serao repassados de acordo com o Anexo V - Cronograma de
Desembolso, na forma do parégrafo segundo da presente Clausula.

CLAUSULA NONA
DA ALTERA A0 CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE ‘GESTAO poderé ser alterado a qualquer tempo, de comum
acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteragao formalizada por meio de
Termo de Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTAO.

CLAUSULA DECIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL ,
A CONTRATADA devera estar preparada para encerrar as atividades objeto do CONTRATO
DE GESTAO na data definida para o encerramento contratual e para restituir ao Estado todos
os bens méveis e iméveis cujo uso lhe fora permitido pelos Termos de Permissao de Uso que
constituem os Anexos VI e VII deste CONTRATO DE GESTAO, bem como para transferir ao
Estado os bens méveis 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 Sétima, Paragrafo Sétimo,
na referida data, ressalvando-se os  recursos financeiros necessaries para a cobertura de
despesas relacionadas a execugao contratual cujo pagamento sé possa ocorrer posteriormente
ao encerramento contratual (tais como contas de utilidades publicas) e as despesas do préprio
encerramento (tais como auditoria independente e publicagao no Diério Oficial dos relatérios e
balangos auditados).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés o encerramento contratual, a CONTRATADA teré 90
(noventa) dias para quitar todas as obrigagbes financeiras referentes ao CONTRATO DE
GESTAO. prestar contas e reétituir ao Estado os remanescentes financeiros do CONTRATO
DE GESTAO que ainda estiverem sob sua responsabilidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipbtese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro
gerado ao longo da execugao contratual resultante dos repasses feitos pelo Estado, esse saldo
ou excedente deveré ser restituldo a CONTRATANTE quando do encerramento contratual.
salvo nos casos em que a mesma Organiza<;ao Social seja selecionada por meio de
Convocagao Pablica nos termos da Lei 846/1998, para dar continuidade a gestao do objeto do
CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipétese da renovagao contratual prevista no Parégrafo
Segundo desta Clausula, o montante relativo aos saldos de repasse deveré ser transferido
para a conta corrente do novo Contrato de Gestao em seu primeiro dia atil de vigencia,
abatendo-se o valor correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano.

PARAGRAFO QUARTO — Na hipétese de renovagao contratual, o montante correspondente as
provisées de natureza trabalhista do quadro de empregados e diretores da CONTRATADA,
correspondente a férias, décimo terceiro salério e respectivos encargos na data de
encerramento contratual, devera ser transferido para a conta corrente do  novo Contrato de
Gestao, assim como a correspondente obrigagao de pagamento, devendo esse valor ser
somado a primeira parcela do repasse anual.

PARAGRAFO QUINTO — Apés o repasse da ultima parcela do CONTRATO DE GESTAO, o
saIdo da conta de recursos de reserva devera ser provisionado para as eventuais despesas de
desmobilizagao relatives ao contrato, ou ainda, case a hipétese de desmobilizagéo néo ocorra
ou, se mesmo apés sua ocorrencia ainda houver recurso remanescente, ser transferido para a
conta corrente do  novo Contrato de  Gestéo em seu primeiro die at" de  vigéncia, abatendo-se o
valor correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano.
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PARAGRAFO SEXTO — Case 0 objeto deste CONTRATO DE GESTAO seja novamente
submetido a convocagao publica, os recursos de reserva de contingencia a que se refere a
Clausula Sétima, Paragrafo Sétimo, Allnea “c” poderao. mediante autorizagao do  Secretério da
Cultura, ser transferidos a nova Organizagao Social contratada, para constituiqéo de reservas
com a mesma finalidade. ,

PARAGRAFO SETIMO — O valor transferido nos termos do Parégrafo Sexto seré identificado
nas prestacbes de contas da nova Organizagao Social gestora e poderé ser utilizado. ainda,
sempre mediante autorizagao do Secretario da Cultura, para a realizagao de novas atividades
conexas ao objeto do ajuste, a serem pactuadas por provocagao da entidade.

PARAGRAFO OITAVO — Na hipétese da renovagao contratual prevista no Parégrafo Segundo
desta Clausula, apés o encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta
de contingéncia deverao ser transferidos para a conta de contingéncia do novo Contrato de
Gestao, no primeiro dia util de sua vigencia, devendo ser somados ao percentual previsto para
essa finalidade.

PARAGRAFO NONO — Apés o encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros
da(s) conta(s) de recursos operacionais e captados serao considerados vinculados ao objeto
do CONTRATO DE GESTAO, ocorrendo ou nao a renovagao 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 atil de sua vigéncia. para
somar-se as futuras receitas e serem aplicadas na execugao contratual, desde que nao
estejam impedidos por condicionantes das leis de incentivo a cultura.

PARAGRAFO DECIMO - Verificado o disposto nos Parégrafos Sexto e Sétimo desta Cléusula.
a porcentagem de que trata a allnea “c" do Parégrafo Sétimo da Clausula Sétima, a ser fixada
para o novo Contrato de Gestao. nao seré inferior a deste CONTRATO DE GESTAO,
desconsiderados. para tanto, os recursos originarios da reserva de contingencia precedente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Na hipétese de extingao do CONTRATO DE GESTAO
por cumprimento total do objeto e nao-renovacéo contratual, a CONTRATADA nao teré direito
a qualquer espécie de indenizacéo, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos de
desmobilizagao, incluindo resciséo dos contratos de trabalho e 05 compromissos jé assumidos
para a execugao do presente CONTRATO DE GESTAO, até a data do encerramento
contratual, case as saldos contratuais e as recursos das contas de reserva e contingencia
sejam insuficientes para saldar as obrigagées.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Quando da inexistencia de recursos de contingencia
suficientes em conta no encerramento do CONTRATO DE GESTAO, por cumprimento total e
regular do seu objeto, ou quando a CONTRATADA jé tiver encerrado a prestagéo de contas e a
restituigéo dos saldos a CONTRATANTE, caberé a esta Ultima viabilizar, em tempo hébil, os
recursos necessérios ao cumprimento de condenagbes sofridas pela CONTRATADA.
transitadas em julgado ou em decorréncia de acordo amigével, que deveré ser previamente
comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dfvidas liquidas e certas, de natureza
trabalhista, previdenciéria, civel ou  tributéria, decorrentes de  contingencies conexas a
execugéo contratual, cuja responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que nao
caracterizem hipéteses de culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA DENUNCIA E RESCISAO

Este contrato podera, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser terminado de comum
acordo, ou ser denunciado, mediante notificagéo prévia com antecedencia mlnima de 6 (seis)
meses, ou ainda ser rescindido por infragao legal ou descumprimento de qualquer uma de suas
cléusulas.
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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 revogagao da permissao de uso de bens pflblicos e
a cessagao dos afastamentos dos servidores pflblicos colocados a disposigéo da
CONTRATADA, nao cabendo a‘esta direito a qualquer indenizagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Em caso de dem‘mcia por parte da CONTRATANTE, o Estado
arcara com os custos relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organizagao Social, bem
como pelas dividas assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e
prestadores de servigos para execugéo do objeto do contrato, caso os recursos existentes nas
contas bancérias referidas na Cléusula Sétima, Parégrafo Sétimo, alineas “a”, “b", “c" e “d”, nao
sejam suficientes para saldar as obrigaQOes.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de denflncia por parte da CONTRATADA, esta se obriga
a continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO E
GESTAO. por um prazo mlnimo de 12 (doze) meses, contados a partir da denflncia, desde que
se comprove a existéncia na data da dent'mcia. de saldos contratuais provenientes de recursos
repassados que possam suportar a execugao contratual ou, caso contrério, que nao seja
interrompido o fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA tera o prazo méximo de 90 (noventa) dias. a
contar da data do encerramento do CONTRATO DE GESTAO ou do término do prazo indicado
no Parégrafo Terceiro acima, quando for o caso. para quitar suas obrigagbes e prestar contas
de sua gestao a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUND'A
DAS PENALIDADES

A inobservancia, pela CONTRATADA, de cléusula ou obrigagao constante deste CONTRATO
DE GESTAO e seus Anexos. ou de dever originado de norma legal ou regulamentar ora
vigente, autorizara a CONTRATANTE. garantidos o contraditério e a ampla defesa, a aplicar,
em cada caso. as seguintes sangbes:

I - Advertencia;
l l  - Suspensao temporéria da partici agao em chamamento publico e impedimento de celebrar
parceria ou CONTRATO DE GEST 0 com a CONTRATANTE, por prazo nao superior a dois
anos;
l l l  - Declaragao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou
CONTRATO DE GESTAO com a CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre que a organizagao social
ressarcir a Administracéo Pl‘Jblica pelos prejulzos resultantes e apés decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no  inciso II;
IV - Desqualificagao da CONTRATADA como organizagao social de cultura, nos termos do
artigo 18 da Lei Complementar Estadual n° 846/1998.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As sangbes estabelecidas nos incisos H e III séo de competencia
exclusiva da CONTRATANTE ou dos Orgaos de controle do Estado de 830 Paulo. facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagao ser requerida apés dois anos de aplicagao da penalidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A prescrigéo seré interrompida com a edigao de ato administrative
voltado a apuragao da infragao.
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PARAGRAFO Q. UARTO — A imposigao de qualquer das sangOes estipuladas nesta cléusula
nao elidiré o direito de a CONTRATANTE exigir indenizagao' integral dos prejufzos que o fato
gerador da penalidade acarretar para os érgéos gestores deste CONTRATO DE GESTAO,
seus usuérios e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do
autor do fato. ~

PARAGRAFO QUINTO — Transcorridos dois anos da desqualificacao da CONTRATADA e
mediante o comprovado saneamento das motivagbes que deram cléusula a referida medida, a
entidade poderé requerer nova qualificagao como organizagao social de cultura, nos termos da
legislagéo aplicével.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Disposwags FINAIS_E TRALSITORJA§

1 — Sem prejuizo do acompanhamento. da fiscalizagéo e da normatividade suplementar
exercida pela CONTRATANTE sobre a execugéo 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 alteragao
decorrente de tais competéncias normativas seré objeto de termo aditivo, ou de notificagao
dirigida a CONTRATADA.
2 - A CONTRATANTE poderé a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA informagao e
documentagbes quando julgar necessaries esclarecimentos para o acompanhamento das
atividades da CONTRATADA.
3 — A CONTRATADA poderé, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao Titular
da Pasta da Cultura, propor a devolugao de bens ao Poder Pablico Estadual, cujo uso fora a
ela permitido e que nao mais sejam necessaries ao cumprimento das metas avengadas.
4 — Case a CONTRATADA seja selecionada em Convocagao Pablica para celebragéo de mais
de um Contrato de Gestao simultaneamente, os recursos para remuneragéo de dirigentes e
equipe administrative que venham a ser comuns aos diversos Contratos de Gestao deverao ser
divididos entre cada um proporcionalmente ao seu valor total, de maneira a garantir mais
recursos para a realizagéo das atividades fins de cada Contrato de Gestao, observadas as
limitagbes impostas pelo Decreto Estadual n° 62.528/2017 para remuneragao de pessoal.
5 — O Estado suspenderé o repasse de recursos financeiros a CONTRATADA se ela nao
cumprir o previsto no  Artigo 5°, incisos I, H e V I  do  Decreto Estadual 43.493/1998, sem prejulzo
da  apuragao de  responsabilidades de  seus administradores.
6 — A convocagéo pt’Jblica, para celebragéo de novo CONTRATO DE GESTAO com o mesmo
objeto, deveré prever a sub—rogagao obrigatéria da Organizagao Social escolhida, nos
contratos firmados pela CONTRATADA com escopo especffico de viabilizar a temporada
artistica, programagao artistica cultural e pedagégica do exerclcio em curso e do préximo. em
cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho, observando-se as especificagbes constantes
do Termo de Referencia anexo.
7 — O novo CONTRATO DE GESTAO deveré conter cléusula expressa estabelecendo a
responsabilidade solidéria da Organizagao Social que substituir a CONTRATADA. pelo fiel
cumprimento da obrigagao de ressarcimento assumida pela CONTRATANTE nos termos da
Cléusula Décima, Parégrafo None.
6 — No caso de celebragéo contratual com Organizagao Social cujos salérios ainda néo estejam
ajustados ao disposto no Decreto Estadual n° 62.528/2017. seré concedido prazo de até
noventa dias a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTAO, para as
adequagbes contratuais e salariais cablveis.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO '
Fica eleito o foro da Capital do Estado de sac Paulo. com renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questées oriundas deste CONTRATO DE
GESTAO, que nao puderem sqr resolvidas pelas panes.

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

Séo Paulo, de  dezembro de  2017.

’@%W
6 CONT TANTE

José L IZ PENNA
SECRETARIA DA CULTURA

EMANOE ALVES ARAl’JJo
Diretor Curador/Executivo

AS,SOCIA(;AO MUSEU AFRO BRASIL

Testemunhas:

Nome: Nome:
RG: RG:
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