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THEATRo MUNtctpAL oe sÃo pAULo E o tNsTtruro oDEoN,
oReRrurznçÃo on socr¡óADE crvrL.

Pelo presente instrumento, de um lado a Fundação Theatro Municipal de São paulo, inscrita

no CNPJ/MF L5'913.253/OOOL-23, com sede nesta cidade na Praça Ramos de Azevedo s/n',

Centro, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. André Luiz Pompeia Sturm, portador

da Cédula de ldentidade RG ne. g.813.707-4,inscrito no ipr/lvl, ns 090.80i..0gg-55, doravante

denominada FTMSP e de outro lado à entidade lnstituto Odeon, com matriz na Rua

Congonhas, n" 798, sala 04, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG, CEp 30.330-10ó e filiais

na Rua Álvaro Neto, 302, vila Mariana, são paulo / sp, c1p 04.L72-070, cNpJ ns

02.6t2.590/0004-91 e na praça Mauá, n"s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, cEp 2t.og7-24o, cNpJ ns

02.672.59O/0002-10, neste ato representado pelo seu pirigente, Senhor Carlos Antônio da

Silva Gradim RG ns 2.720.977, CPF ns 523.901.446-gL, doravante denominada PROPONENTE,

com fundamento no artigo 2e, inciso Vll da Lei Federal ne I3.Ot9/20L4, Lei Municipal ne

15'380 de 27 de maio de 2011 e no Decreto Municipal ne 57.575/20J.6, em face do despacho

exarado às fls. SEI ns 4486880 do processo administrativo ns 85i.0.2017 /OOOOL21,-g, publicado

no DOC de 07 /09/20L7, celebram a presente parceria, nos termos e cláusulas que seguem.

CONSIDERANDO:

A) A necessidade de adequar a disposição orçamentária da administração pública com o

cronograma de repasses, constantes na cláusula terceira do termo de colaboração ne

001./FTMSP/2017;

B) A necessidade de repassar até a data ¿e os.bs.zO17, o saldo correspondente à

primeira parcela;

c) A lmprescindibilidade da realização do repasse com vistas a permitir que a proponente

assuma as obrigações contratuais conforme, o termo de colaboração em especial a
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necess¡dade de fazer frente as obrígações referentes ao pagamento de çecursos
humanos, programação artística, manutenção predial, segurança e limpeza;

D) Provisionamento do montante adicional de RS 3.432.000,15 (três milhões

quatrocentos e trinta e dois mil reais, quinze centavos) previsto para composição de

conta especifica de provisionamento de verbas rdscisórias e encargos dos empregados

alcançados pela sucessão trabalhista.

RESOLVEM celebrar o PRIMEIRo ADITAMENTo Ao TERMo DE coTABoRAçÃo ¡9
001/FTMSP/2OL7, mediante as seguintes cláusulas e condiçöes:

CAPíTUIO I- OBJETO DO ADITAMENTO

1.1. O presente aditamento tem por objeto alterar:

a) o item 3.1 da cláusula terceira para constar o valor de RS 19.35g.74g,4g

(dezenove milhões, trezentos e cinquenta e nove mí|, setecentos e quarenta e

oito reais, e quarenta e nove centavos) correspondente a primeira parcela de

20t7;

b) remanejamento para a segunda parcela de2oLT do valor de Rs 3.432.000,15

(três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais, quinze centavos)

referente a composição de conta especifica para provisionamento de verbas

rescisórias e encargos dos empregados alôançados pela sucessão trabalhista.

A diferença do saldo correspondente à primeira parcela, na importância de R$

640.25L,51 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e um.reais, e cinquenta e

um centavos), será pago na data prevista para o repasse da segunda parcela do ano de

2O77, conforme cronograma de desembolso.

CAPíTUrO il - D|SPOStçöES rlruRts

os demais termos e condiçöes do Termo de colaboração ns. 001/F-rWsp/20L7 que não

foram expressamente alterados pelo presente aditivo permanecem em pleno vigor,

sendo ratificados pelas partes.
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