




               
      

TERMO DE PARCERIA 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.300.324/0001-10, com Certificado de Qualificação nº 290, emitido em 10 de julho de 

2013 e publicado no Diário Oficial no dia 06 de julho de 2013, com sede na Praça Ramos 

de Azevedo, s/nº, sala 240 - São Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social, no uso da competência que lhe foi conferida através do Procedimento 

Administrativo sob nº 2013-0.121.329-9 e o Contrato de Gestão sob nº 001/2013 290, e 

MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 62.413.877/0001-61, com sede na Avenida Nações 

Unidas, 12551, 7º andar, cj A – Brooklin Novo – São Paulo/SP – CEP:  04533-085, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social; e 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

a. O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL, organização social de cultura do 

Município de São Paulo, é responsável pelo gerenciamento técnico, administrativo e 

artístico do Theatro Municipal de São Paulo; 

b. A empresa MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., tem por 

objeto social a operação de hotéis, apart-hotéis, restaurantes, banquetes, serviços de 

alimentação fornecidos por bufê para banquetes, coquetes, recepções, etc; prestação 

de serviços de assessoramento e de administração de hotéis, apart–hotéis e de 

empreendimentos imobiliários com infra-estrutura de natureza hoteleira e similares, 

próprios ou de terceiros; 

c. Que ambas as partes possuem interesses comuns, visando a parceria mútua. 

 

Resolvem firmar o presente Termo de Parceria, doravante denominado simplesmente 

“termo”, conforme as cláusulas e condições a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste termo consiste na comunhão de esforços comuns para viabilizar 

descontos de aproximadamente 73% (setenta e três) por cento em 195 (cento e 

noventa e cinco) diárias de hospedagem para acomodação de solistas e convidados 

a serem utilizadas no período compreendido entre abril e agosto de 2017, 

mantendo-se uma tarifa promocional fixa.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

 

2.1. Caberá ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL: 



               
      

 

a. Inserir logomarca da MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL 

LTDA. no site do Theatro Municipal de São Paulo, incluindo link para acesso ao site 

da empresa; 

b. Inserir logomarca da MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL 

LTDA. em placa fixa de agradecimento que se encontra na Bilheteria do Theatro 

Municipal de São Paulo. 

c. Inserir logomarca da MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL 

LTDA. em programas de apresentações do Theatro Municipal de São Paulo; 

d. Realização de ação conjunta em Redes Sociais do Theatro Municipal de São Paulo 

e do Grupo Meliá;   

e. Ceder 10 (dez) ingressos em setor nobre da Sala de Espetáculos do Theatro 

Municipal de São Paulo, em 08 (oito) datas a serem definidas, cujas apresentações 

sejam de Concertos Sinfônicos, Balé da Cidade ou outros, de acordo com 

disponibilidade; 

f. Ceder gratuitamente, após definição de ingressos previstos na alínea “f” desta 

cláusula, programas de apresentações aos convidados da empresa parceira, 

respeitado o limite estabelecido; 

g. Ceder a Sala Branca para a realização de 01 (um) evento, em data que coincida 

com a cessão de ingressos para uma apresentação da Temporada 2017, visando 

ação especial de relacionamento da empresa parceira. A ativação do espaço com a 

contratação de coquetel, recepcionistas, e todo o material e mão de obra 

necessários será de inteira responsabilidade da empresa MELIÁ BRASIL 

ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 

h. Ceder 40 (quarenta) ingressos em 01 (uma) apresentação de formação de platéia, 

para se destinado a um projeto social parceiro da empresa, ou para ação de 

endomarketing junto aos funcionários e familiares. 

i. A título de transparência e gestão, apresentar relatório anual de atividades 

realizadas pelo Theatro Municipal de São Paulo, bem como realizar atendimento 

personalizado através do Núcleo de Gestão de Parcerias. 

j. Envidar os melhores esforços para fiel cumprimento do presente Termo. 

 

2.2. Caberá à MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.: 

 

a. Conceder ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL desconto de 

aproximadamente 73% (setenta e três por cento) sobre os valores de até 195 

(cento e noventa e cinco) tarifas de hospedagem destinadas a acomodar solistas e 

convidados entre o período compreendido entre 01 de abril de 2017 a 31 de 

agosto de 2017. 



               
      

b. Manter por todo o período mencionado no item “a”, tarifas promocionais para 

quartos de categoria Premium nos seguintes valores: 

- R$ 239,00 + 5% ISS (single) 

- R$ 279,00 + 5% ISS (Double) 

c. Os preços das tarifas incluem hospedagem com café da manhã. 

d. Respeitar as regras para utilização dos ingressos mencionados no item “e” e “h”, 

bem como, para a utilização da sala Branca, prevista no item “g”, 

responsabilizando-se pela contratação de todo o necessário para tal utilização. 

e. Envidar os melhores esforços para fiel cumprimento do presente Termo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

3.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá até a data de 

31 de agosto de 2017. 

 

CLÁUSULA QUARTA – INADIMPLEMENTO E TÉRMINO 

 

4.1. Este termo será automaticamente resolvido em caso de infração ou inobservância 

de qualquer dispositivo deste instrumento, mediante notificação escrita à outra 

parte, observado que, no caso de obrigações que possam ser sanadas, a resolução 

ocorrerá se não corrigida a falha no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do 

recebimento da mencionada notificação, ou no prazo determinado nessa 

comunicação, caso maior. 

 

4.2. A parte infratora permanecerá responsável pelo pagamento de eventuais perdas e 

danos a que tenha dado causa. 

 

4.3. Independente do motivo que leve à resolução do presente Termo, cada parte 

permanecera responsável, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a 

data de sua rescisão. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. O presente Termo obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título e os diretos e 

obrigações dele decorrentes não poderão ser cedidos por nenhuma das Partes sem 

a autorização prévia e por escrito da outra. 

 

5.2. Cada Parte arcará com suas respectivas responsabilidades, especialmente 

trabalhistas, fiscais, consumeristas, comerciais ou decorrentes de violação à direitos 

de terceiros, observadas as disposições ora conveniadas, não decorrendo da 



               
      

presente avença qualquer responsabilidade de uma Parte por atos, fatos ou 

situações envolvendo a outra Parte. 

 

5.3. Por este Termo não se estabelece qualquer exclusividade para as Partes, podendo 

as mesmas firmar contratos de mesma natureza com terceiros independentemente 

de quaisquer autorizações prévias pela outra Parte. 

 

5.4. Eventual tolerância de uma Parte a infrações ou descumprimento das condições 

estipuladas no presente Termo, cometidas pela outra Parte, será tida como ato de 

mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou renúncia 

a direitos que a legislação ou o Termo assegurem às Partes. 

 

5.5. Este Termo representa todo o entendimento havido entre as Partes sobre o seu 

objeto. Quaisquer alterações somente serão reconhecidas pelas Partes se 

formalizadas por termo de aditamento específico escrito e firmado pelas Partes. 

 

5.6. A invalidade de uma ou mais disposições deste Termo não poderá ser invocada 

como motivo para invalidar o Termo como um todo, subsistindo as demais 

disposições constantes neste Termo integralmente válidas e exigíveis.  

 

5.7. As partes, seus representantes e quaisquer terceiros, diretos ou indiretos 

(temporários, prestadores de serviço, consultores, assessores e agentes) por ela 

utilizados ou subcontratados, comprometem-se, ainda que recebam determinação 

em contrário, a não pagar, oferecer, autorizar e/ou prometer – direta ou 

indiretamente – qualquer quantia, bens de valor ou vantagem indevida a qualquer 

pessoa que seja um oficial, agente, funcionário ou representante de qualquer 

governo, nacional ou estrangeiro, ou de suas agências e organismos nacionais ou 

internacionais, ou a qualquer partido político, candidato ou ocupante de cargo 

público ou a escritórios de partidos políticos, ou a qualquer outra pessoa ainda que 

não tenha cargo público, sabendo ou tendo razões para acreditar que toda ou 

qualquer parte da quantia, bens de valor ou vantagem indevida serão oferecidos, 

dados ou prometidos com a finalidade de obter ou manter um tratamento favorável 

indevido para os negócios das partes e/ou de seus Representantes, em violação às 

leis que versam sobre crimes e práticas de corrupção e contra a administração 

pública, em especial a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

 

5.8. O não cumprimento por qualquer das partes, de seus representantes ou de 

terceiros por ela utilizados ou subcontratados de quaisquer leis anticorrupção 

aplicáveis, será considerado uma infração grave e poderá ensejar, além da 

responsabilização criminal e civil, a rescisão contratual, que culminará, 

automaticamente, na suspensão do cumprimento de obrigações, bem como do 

dever de indenizar, inclusive por seus Representantes, por perdas e danos. 

 



               
      

5.9. Para os fins desta Cláusula, considerar-se-á “Representantes” qualquer pessoa, 

física ou jurídica (incluindo aquelas que, direta ou indiretamente, exerçam controle 

sobre tal pessoa jurídica, bem como suas controladas e empresas sob controle 

comum, conforme definição constante do artigo 116 da Lei das S.A.), seus 

respectivos diretores, administradores, sócios, empregados, agentes, consultores 

(incluindo, sem limitação, consultores financeiros, advogados e contadores). O 

termo “pessoa” deverá ser interpretado de forma abrangente e deverá incluir, sem 

limitação, qualquer sociedade, empresa ou parceria, ou outra entidade ou 

indivíduo. 

 

5.10. O presente termo constitui todo o entendimento das partes em relação à matéria 

aqui tratada, prevalecendo sobre todas as cláusulas, documentos e entendimentos 

verbais e/ou escritos anteriormente havidos entre as partes que conflitam com o 

ora contratado. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - FORO 

 

6.1. As partes elegem o Foro da Comarca do Estado de São Paulo para dirimir eventuais 

dúvidas oriundas da interpretação do presente instrumento, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

 

E assim, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Termos, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, em 03 (três) vias de igual teor e validade.  

 

 

São Paulo, 11 de abril de 2017. 

                                          

 

_______________________________________ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL 

PEDRO MENEZES GATTONI - Diretor Executivo 

 

 

_____________________________________ 

MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 

 

 

Testemunhas:  

 

__________________________    __________________________ 

Nome:       Nome: 

RG.:       RG.: 



 
 

 
Por este instrumento particular de contrato de convênio para prestação de serviços educacionais, de um               
lado ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA SÃO PAULO, estabelecida na Cidade de São Paulo, no Estado de               
São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, 741 – 3º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº                  
61.793.907/0001-40, doravante denominada ESCOLA, por seus representantes legais, e, de outro lado,            
INSTITUTO ODEON, associação de direito privado, sem fins lucrativos, com matriz na Rua Congonhas, n°               
798, sala 04, bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte / MG, CEP n° 30.330-100, CNPJ nº                
02.612.590/0001-39 e filiais na Rua Álvaro Neto, n° 302, Vila Mariana, em São Paulo / SP, CEP n°                  
04.112-070, CNPJ nº 02.612.590/0004-81 e na Praça Mauá, n°s 05 e 10, no Rio de Janeiro / RJ, CEP n°                    
21.081-240, CNPJ nº 02.612.590/0002-10, neste ato representada na forma de seu Estatuto social,             
doravante denominado simplesmente INSTITUTO ODEON doravante denominada PARCEIRA, por seus          
representantes legais, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1 A ESCOLA se obriga a prestar aos funcionários da PARCEIRA, os serviços de ensino de idiomas,                

baseados em diversos programas de ensino educacional desenvolvidos pela ESCOLA. 
 
1.2 A ESCOLA se obriga a ministrar o ensino relativo ao curso e módulo frequentado pelo funcionário                

da PARCEIRA, em filiais próprias, através de aulas e demais atividades escolares, dentro dos              
planos e programas didáticos. 

 
1.3 É de inteira responsabilidade da ESCOLA a orientação técnica sobre a prestação de serviços de               

ensino, no que se refere à marcação de datas de provas de aproveitamento, fixação de carga                
horária, remanejamento de professores, orientação didático-pedagógica, além de outras         
providências que as atividades docentes exigem, obedecendo a seu exclusivo critério, sem            
ingerência da PARCEIRA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CURSOS 
 
2.1 A ESCOLA oferece aos funcionários da PARCEIRA os seguintes níveis de cursos de inglês: 
 

I. Básico 
II. Pré-Intermediário 
III. Intermediário 
IV. Intermediário Superior 
V. Avançado 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E DEVERES DA ESCOLA 
 
3.1 A ESCOLA ministrará os cursos conforme programas/metodologia por ela adotados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DEVERES DA PARCEIRA 
 
4.1 À PARCEIRA é assegurado: 
 

I. o número de aulas previstas no curso ministrada aos seus funcionários. 
II. acesso à Direção da ESCOLA para esclarecimentos de dúvidas que possam interferir na             

eficácia do processo ensino-aprendizagem. 
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4.2 A PARCEIRA se compromete: 
 

I. a comunicar alterações de endereço e demais dados cadastrais à ESCOLA. 
II. A divulgar internamente o Convênio a seus colaboradores. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA AVALIAÇÃO 
 
5.1 A ESCOLA fornecerá ao funcionário da PARCEIRA, periodicamente, Relatório de Frequência e            

Avaliação de desempenho, no meio e no final de cada semestre. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO COMPROMISSO DE QUALIDADE 
 
6.1 Para realização das aulas, a ESCOLA se compromete a oferecer as melhores condições             

didático-pedagógicas aos funcionários da PARCEIRA com assistência de professores treinados e           
qualificados para o exercício de suas funções. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESCONTO 
 
7.1 No primeiro ano a contar da data da assinatura desse contrato, a ESCOLA concederá 10% (dez                
por cento) de desconto a cada funcionário da PARCEIRA, independentemente do número de             
funcionários matriculados. Após o período de um ano, passa a ser válido o Parágrafo Primeiro da cláusula                 
7.1. 
  
Parágrafo Primeiro: Após o primeiro ano, a ESCOLA concederá aos funcionários da PARCEIRA descontos              
proporcionais ao número de alunos matriculados no início de cada semestre nas Unidades Cultura              
Inglesa, descritas no Anexo I, a saber: 
  

▪ Até 34 funcionários matriculados =                 5% de desconto 
▪ A partir de 35 funcionários matriculados =  10% de desconto 

  
  
Parágrafo Segundo: Os descontos citados são destinados somente aos funcionários da PARCEIRA, não se              
estendendo aos seus dependentes.  
  
Parágrafo Terceiro: Os descontos citados não são cumulativos e não se aplicam aos cursos intensivos de                
férias. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VALIDADE E RENOVAÇÃO 
 
8.1 O presente contrato tem duração de 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente, por tempo             

indeterminado, na hipótese de existirem alunos da PARCEIRA cursando os módulos dos cursos             
existentes. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de              
30 dias, sem que seja devida qualquer indenização de parte a parte. O aluno permanecerá com o                 
desconto de 10% até o término do módulo vigente. 
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CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como único competente                 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por             
mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e                  
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam todos os efeitos legais. 
 
 
São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Associação Cultura Inglesa - São Paulo 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
PARCEIRA CONVENIADA 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Testemunha 1 Testemunha 2 
RG: RG:  
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ANEXO I- UNIDADES CULTURA INGLESA 

 GRANDE SÃO PAULO 
 
 
 
 
ACLIMAÇÃO 
Rua Pedra Azul, 597 
Telefax: (11) 5539-1750 
 
ALPHAVILLE 
Calçada Prócion, 8 
Telefax: (11) 4153-9143 
 
ARARAQUARA 
Avenida Barroso 568 

Tel (16) 3331-5373 
 
BUTANTÃ 
Rua Des. Armando Fairbanks, 199 
Telefax: 3816-7300 
 
GRANJA VIANA 
Rua José Felix de Oliveira, 189 
Telefax: (11) 4702-5408 
 
GUARULHOS 
Rua Brasília Castanho de Oliveira, 280 
Telefax: (11) 2461-1032 
 
HIGIENÓPOLIS 
Rua São Vicente de Paula, 463  
Telefax: 3826-4322 
 
ITAIM-BIBI 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.,718 
Telefax: (11) 3168-9800 
 
LIMEIRA 
Rua Sargento Pierroti, 322 
Tel (19) 3441-4999 
 
MOOCA 
Rua do Oratório, 232 
Telefax: (11) 2605-8186 

 
MORUMBI 
Av. Guilherme Dumont Villares, 1496 
Telefax: (11) 3743 4763 
 
PINHEIROS 
Rua Dep. Lacerda Franco, 333 
Telefax: (11) 3032-4888 
 
SANTANA 
Rua Duarte de Azevedo, 550 
Telefax: (11) 2976-8699 
 
SANTO AMARO 
Rua Alexandre Dumas, 581 
Telefax: (11) 5183-5224 
 
SANTO ANDRÉ 
Rua das Esmeraldas, 140 
Telefax: (11) 4990-4755 
 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Av. Imperador Pedro II, 354 
Telefax: (11) 4337.6767 
 
SÃO CAETANO DO SUL 
Rua Rafael Correa Sampaio, 1255 
Telefone: (11) 4221-1199 
 
SAÚDE 
Rua Paracatu, 531 
Telefax: (11) 5583-2239 
 
TATUAPÉ 
Rua Emílio Mallet, 1248 
Telefax: (11) 2093-8386 
 
VILA MARIANA 
Rua Madre Cabrini, 413 
Telefax: 5549-1722 
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UNIDADE SÃO PAULO - LITORAL 

SANTOS 
Av. Conselheiro Nébias, 569 
Telefax: (13) 3221-6484 

 
 

UNIDADES SÃO PAULO – INTERIOR 
 
 
AMERICANA INDAIATUBA 
Rua Sete de Setembro 1296 – Chácara Girassol Rua Bernardino de Campos, 160 
Telefone: (19) 3407-1331 Telefone: (19) 3801-3140 
 
BARÃO GERALDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Avenida Doutor Romeu Tortima, 538 Av. Barão do Rio Branco, 736 
Telefax: (19) 3289-3380 Telefax: (12) 3913-6160 
 
BAURU SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Rua Virgílio Malta, 14/35 Rua Mirassol, 3151 
Telefax: (14) 3223-3016 Telefax: (17) 3222-1390 

 
CAMPINAS SÃO CARLOS 
Rua Dr. Antonio da Costa Carvalho, 480 Rua XV de Novembro, 1630 
Telefax: (19) 3255-8656 Telefax: (16) 2106-2727 

 
FRANCA SOROCABA 
Rua Ouvidor Freire, 2320 Rua João Wagner Wey, 608 
Telefax: (16) 3722-0011 Telefax: (15) 3202-4800 
 
 
 
 
 

JOINT VENTURES SÃO PAULO 
 
 
 
ARAÇATUBA 
R.Tabajaras, 154 
Telefax: (18) 3625-2542 
 
JUNDIAÍ 
Avenida Antônio Segre, 81 
Telefax: (11) 4521-0330 / 4521-4939 
 
MOGI DAS CRUZES 
Rua Duarte de Freitas, 313 
Telefax: (11)4799-4767 
 
PIRACICABA 
Avenida Carlos Botelho, 399 
Telefax: (19) 3432-7191 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRESIDENTE PRUDENTE 
Rua Barão do Rio Branco, 657 
Telefax: (18) 2104-0404 
 
RIO CLARO 
Rua Quatro, 1781 
Telefax: (19) 3534-7772 
 
TAUBATÉ 
Rua Jacques Félix, 278 
Telefax: (12)3629-2390 
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UNIDADE SANTA CATARINA 
JOINVILLE 
Rua dos Ginásticos, 150 
Telefax: (47) 3417-6030 

 
 
 

JOINT VENTURES SANTA CATARINA 
 
BLUMENAU ITAJAÍ 
Rua Mal.Floriano Peixoto 303 Rua Camboriú, 1000 
Telefax: (47) 3326 727 Telefax: (47) 3348-8999  
 
FLORIANÓPOLIS 
R. Rafael Bandeira, 335 
Telefax: (48) 3224 2696 
 
 

ANEXO II- UNIDADES ENTRY CULTURA INGLESA 

 GRANDE SÃO PAULO 
 
 
 
 
ENTRY CAMPO LIMPO 
Estrada do Campo Limpo, 2690  
Telefax: (11) 5846-0060 
 
ENTRY DIADEMA 
Av. Alda, 766 
Telefone: (11) 4044-4446 
 
ENTRY INTERLAGOS 
Avenida Senador Teotônio Vilela, 868  
Telefax: (11) 5667-8212 
 
ENTRY IPIRANGA 
Rua Padre Marchetti, 378 
Telefone: (11) 2061-5553 
 
ENTRY ITAQUERA 
Rua Ken Sugaya, 353 
Telefone: (11) 2056-1894 
 
ENTRY JABAQUARA 
Av. do Café, 80 
Telefone: (11) 5012-7533 
 
ENTRY MARAJOARA 
Av. Sgto. Geraldo Santana 
Telefone: (11) 5521-0994 

 
 
 
 
ENTRY MAUÁ 
Rua dos Bandeirantes, 576 
Telefone: (11) 4544-4788 
 
ENTRY OSASCO 
Rua Paulo Lício Rizzo, 344 
Telefone: (11) 3683-2599 
 
ENTRY PENHA 
Rua Henrique de Sousa Queirós, 82 
Telefone: (11) 2641-4900 
 
ENTRY PIRITUBA 
Av. Mutinga, 239 
Telefone: (11) 3902-2286 
 
ENTRY SAPOPEMBA 
Av. Sapopemba, 8650 
Telefone: (11) 2269-2056 
 
ENTRY VILA CARRÃO 
Av. Conselheiro Carrão, 958 
Telefone: (11) 2227-2234 
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CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO 
[Contrato nº Cessão 9 - Ano 2018] 

 

QUADRO 1: QUALIFICAÇÃO DA PARTE CEDENTE 

Denominação social: INSTITUTO ODEON 
CNPJ (matriz): 02.612.590/0001-39 
Endereço (matriz): Rua Congonhas, n° 798, sala 04, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG, CEP 30.330-100 
CNPJ (filial Rio de Janeiro): 02.612.590/0002-10 
Endereço (filial Rio de Janeiro): Praça Mauá, n°s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21.081-240 
CNPJ (filial São Paulo): 02.612.590/0004-81 
Endereço (filial São Paulo): Praça Ramos de Azevedo, s/n, bairro Centro, São Paulo / SP, CEP 01.037-010 

 

QUADRO 2: QUALIFICAÇÃO DA PARTE CESSIONÁRIA 

Razão social (PJ) ou Nome completo (PF): ENDEMOL SHINE BRASIL PRODUÇÕES LTDA. 
CNPJ (PJ) ou CPF (PF): 08.761.189/0001-47 
Endereço completo: Av. Nove de Julho, no. 6017, em São Paulo / SP 
Representante legal (PJ): Nome: Juliana Alganaraz – CPF: 231.080.278-67 

 

QUADRO 3: OBJETO DO CONTRATO (ESPAÇO CEDIDO E CONDIÇÕES DA CESSÃO) 

Nome do espaço disponibilizado (“ESPAÇO”): Sala de Espetáculos, Salão Nobre, Foyer, Saguão e Proscênio 
Nome do evento (“EVENTO”): Masterchef - Temporada 5 
Pessoal da CEDENTE disponibilizado: Um Produtor e um Eletricista  
Equipamento disponibilizado: Iluminação frontal de Palco (já instalada) 
Quantidade estimada de público: Média de 200 pessoas (equipe) 
Infraestrutura disponibilizada: 01 (uma) vaga de estacionamento será para instalação do gerador 
Outras condições: Além do pessoal da CEDENTE que irá acompanhar o evento, a CESSIONÁRIA deverá contratar diretamente todos os                   
serviços extras incluídos no Formulário de Cessão de Espaço. Além disso, a CESSIONÁRIA deverá pagar para a CEDENTE o valor                    
equivalente à contratação de 01 (um) segurança extra e de 01 (um) produtor para acompanhar a montagem do evento. 

 

QUADRO 4: PRAZOS E HORÁRIOS 

Período de cessão: 19/03 de 10h00 às 19h00  
Montagem e Desmontagem (datas e horários): 
Montagem: 18/03 - início às 22h00, finalizando em 19/03 às 10h00 
Desmontagem: 19/03 - de 19h00 até às 23h00  
Prazos e horários específicos: A desmontagem não poderá exceder o horário das 23h00. 

 

QUADRO 5: PREÇO 

Valor total acordado:R$ 1.616,00 (mil seiscentos e dezesseis reais) 
Vencimento (parcelas): Pagamento integral no dia 16/03/2018. 
Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil, Agência n° 3519-x, Conta Corrente n° 23.426-5 
Justificativa: Preço público conforme artigo 4° da Portaria n° 18/FTMSP/2015. Cessão gratuita, conforme ofício n° 102/FTMSP/2018. Valor                 
referente à  contratação da diária de 01 (um) Produtor extra - R$ 350,00 e de 01 (um) Segurança extra - R$ 1.266,00. 
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De um lado, INSTITUTO ODEON, entidade qualificada no QUADRO 1 ("CEDENTE"), e de outro lado, a pessoa física ou                   
jurídica qualificada no QUADRO 2 ("CESSIONÁRIA"), com a anuência da FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO               
PAULO, CNPJ 15.913.253/0001-23, sediada na Praça Ramos de Azevedo s/n°, bairro Centro, São Paulo / SP, CEP                 
01.037-010, e considerando que a CEDENTE celebrou com o Município de São Paulo o Termo de Colaboração nº 001/2017,                   
decorrente do Chamamento Público nº 001/FTMSP/2017, por meio do qual assumiu a gestão do Theatro Municipal de São                  
Paulo e seus complexos, a Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri, o Centro de                    
Documentação e Memória e os corpos artísticos correspondentes ("PROJETO"), o que inclui a permissão de uso dos                 
respectivos espaços, resolvem ajustar o presente contrato, mediante cláusulas e condições que seguem. 
 
CLÁUSULA 1 – OBJETO 
 
1.1 É objeto do presente contrato a cessão temporária, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, do(s) espaço(s) indicado(s) no                
QUADRO 3 deste instrumento (“ESPAÇO”), para que nele(s) a CESSIONÁRIA realize o evento especificado no mesmo quadro                 
(“EVENTO”), conforme condições aqui especificadas. 
 
1.2 Será realizada uma vistoria inicial no ESPAÇO, no ato de sua entrega, e também uma vistoria final, no ato de sua                     
devolução, para averiguação das suas condições e dos equipamentos e materiais nele constantes, pelos prepostos nomeados                
pelas partes, os quais firmarão, nas duas oportunidades, documento escrito e assinado em duas vias, sendo uma para cada                   
parte. 
 
CLÁUSULA 2 – PREÇO PELA CESSÃO DO ESPAÇO 
 
2.1 Pela cessão do ESPAÇO, a CEDENTE receberá o preço especificado no QUADRO 5, mediante transferência ou                
depósito em conta a ser por ela indicada. Todos os tributos serão arcados pela parte definida como contribuinte pela legislação                    
tributária em vigor. Dos valores brutos de que trata esta cláusula serão descontados os tributos municipais, estaduais e                  
federais que porventura devam, por força de lei, ser retidos na fonte pagadora. 
 
2.2. Na eventualidade de haver vencimento de uma ou mais parcelas anteriores à data de início da ocupação do ESPAÇO                   
pela CESSIONÁRIA, conforme disposto no QUADRO 5, a CESSIONÁRIA só poderá iniciar a ocupação depois de           
efetivamente quitar as parcelas pendentes. O não pagamento de qualquer das parcelas poderá implicar a rescisão motivada do                  
presente contrato pela CEDENTE, nos termos da Cláusula 5. 
 
CLÁUSULA 3 – VIGÊNCIA DA CESSÃO 
 
3.1 A presente cessão terá vigência pelo prazo estipulado no QUADRO 4. Expirado esse prazo, a cessão se extinguirá de                   
pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, retomando à CEDENTE,             
automaticamente, a posse plena do ESPAÇO. 
 
CLÁUSULA 4 – OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA  
 
4.1 São obrigações da CESSIONÁRIA: 
 

a) Arcar com todas as despesas eventualmente necessárias para a realização do EVENTO, tais como seguro,               
transporte, instalação, montagem e desmontagem de equipamentos; 

b) Responsabilizar-se pela obtenção de quaisquer licenças, alvarás ou autorizações judiciais eventualmente necessárias            
para a realização do EVENTO, inclusive custos e trâmites burocráticos; 

c) Caso o EVENTO venha a utilizar som ao vivo, submeter previamente os detalhes da banda ou similar ao setor de                    
eventos da CEDENTE, para a devida aprovação.  

d) Contratar de Seguro de Responsabilidade Civil para acobertar sua equipe, funcionários do local que sediará o                
EVENTO, bens de titularidade ou geridos pela CEDENTE, bem como o público presente ao EVENTO. 

e) Responsabilizar-se, com exclusividade e isentando por completo a CEDENTE a esse título, pelo pagamento ao               
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), na eventualidade de o EVENTO executar músicas de               
titularidade de terceiros que não estejam previamente licenciadas; 

f) Zelar pela integridade física do ESPAÇO e dos móveis, equipamentos e acervo que o guarnecem, devolvendo-o limpo                 
e em perfeitas condições; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao ESPAÇO, mobiliário, equipamentos, servidores ou             
terceiros, quando do uso do espaço; 
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h) Pagar quaisquer indenizações que venham a ser devidas por atos que praticar direta ou indiretamente, por si ou por                   
meio de terceiros que contratar, ou que decorram do uso indevido da imagem da CEDENTE, dos espaços cedidos, do                   
PROJETO ou dos objetos que integram o seu acervo; 

i) Desocupar imediatamente o ESPAÇO, e restituí-lo à CEDENTE livre de pessoas e coisas, ao término do prazo de                  
vigência da cessão;  

j) Requerer à CEDENTE, previamente e por escrito, autorização para realizar quaisquer adaptações no ESPAÇO;  
k) Respeitar, no que couber, as determinações previstas nos diplomas normativos atinentes, bem como as condições               

gerais de uso das dependências do ESPAÇO, quando houver, além de outros documentos internos aplicáveis; 
l) Fornecer à CEDENTE, até 5 (cinco) dias antes da cessão, ficha técnica contendo os nomes, número da carteira de                   

identidade e funções das pessoas ligadas ao EVENTO, sendo expressamente proibida, em qualquer hipótese, a               
entrada e permanência no ESPAÇO, de pessoas cujos nomes não constem desta ficha técnica de credenciamento; 

m) Não utilizar materiais que possam sujar ou danificar o ESPAÇO, salvo mediante aprovação prévia por parte da                 
CEDENTE, que poderá vetar a ação ou, a aprovando, determinar providências a serem adotadas pela CESSIONÁRIA                
para proteção do ESPAÇO; 

n) Iniciar e encerrar o EVENTO impreterivelmente nos horários previstos no QUADRO 4; 
o) Havendo mobilização de equipe da CEDENTE em decorrência do EVENTO todos os valores e custos referentes a                 

essa equipe serão de responsabilidade da CESSIONÁRIA, inclusive eventuais horas extras, transporte de ida e               
retorno, alimentação, entre outros. 

 
CLÁUSULA 5 – FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 
 
5.1 A CEDENTE poderá, a qualquer tempo, durante o prazo de cessão estipulado no QUADRO 4, fiscalizar se está sendo                   
obedecida a destinação de uso do ESPAÇO, prevista neste contrato e em seus anexos. 
 
5.2 A cessão de uso será rescindida unilateralmente pela CEDENTE, independentemente de qualquer aviso prévio ou               
interpelação judicial, por descumprimento pela CESSIONÁRIA de qualquer condição estabelecida neste instrumento ou em              
seus anexos, hipótese em que o ESPAÇO será retomado imediatamente pela CEDENTE. Fica estipulada a multa                
não-compensatória de 50% (cinquenta por cento) do valor total da cessão, sem prejuízo das perdas e danos que ultrapassarem                   
esse valor, no caso de descumprimento pela CESSIONÁRIA de qualquer de suas obrigações. 
 
5.3 A CESSIONÁRIA não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos relativos ao                   
presente contrato, sob pena de rescisão contratual por justa causa, passando a CEDENTE a ter direito, neste caso, à retomada                    
imediata do ESPAÇO, além da multa prevista nesta cláusula. 
 
5.4 A CESSIONÁRIA se responsabiliza por eventuais danos que venham a ocorrer nas dependências e instalações do                
ESPAÇO, por sua ação direta ou indireta ou omissão, devendo, após notificada, providenciar imediatamente a execução de                 
reparos ou a sua correspondente indenização. 
 
5.5. Em caso de atraso no início, na conclusão, na montagem ou na desmontagem do EVENTO por parte da                  
CESSIONÁRIA, ela terá que pagar multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do presente contrato, por cada                    
hora de atraso, devendo ser realizado o cômputo pró-rata, considerando frações de 15 (quinze) minutos. 
 
CLÁUSULA 6 – CANCELAMENTO DO EVENTO 
 
6.1. O cancelamento do EVENTO, ou a desistência por parte por parte da CESSIONÁRIA, só poderá ser feito em função                   
de razões justificáveis, a critério da CEDENTE, tais como, caso fortuito ou força maior, hipótese em que a CESSIONÁRIA                   
receberá de volta os valores eventualmente já pagos à CEDENTE. 
 
6.2. Em caso de cancelamento por motivo não compreendido na hipótese do item anterior, será cobrada multa rescisória                 
na seguinte proporção: 
 

a) 40% (quarenta por cento) do valor da taxa de permissão se a desistência ou cancelamento se der até 90 (noventa)                    
dias antes da data prevista para início da montagem do EVENTO, mediante comunicação por escrito à CEDENTE; e 

b) 70% (setenta por cento) do valor da taxa de permissão se a desistência ou cancelamento se der até 30 (trinta) dias                     
antes da data prevista para início da montagem do EVENTO, mediante comunicação por escrito à CEDENTE. 

 

3 
 



 

 

6.2.1. Não haverá restituição de valores para desistências ou cancelamentos comunicados com prazo inferior a 30               
(trinta) dias da data prevista para início da montagem do EVENTO, caso em que o valor a ser pago à CEDENTE será                      
integral. 

 
6.3. Na eventualidade de ser a CEDENTE a responsável pelo cancelamento, só poderá fazê-lo em decorrência de caso                 
fortuito, força maior ou por questões de interesse público, devidamente circunstanciadas. Nesse caso, se compromete a                
apresentar à CESSIONÁRIA nova disponibilidade de data, permanecendo plenamente em vigor o presente contrato em caso                
de aceite da nova data pela CESSIONÁRIA. Não havendo acordo entre as partes, a CEDENTE devolverá à CESSIONÁRIA as                   
importâncias recebidas até o momento, a título de perdas e danos, que desde já são neste valor pré-fixados. 
 
6.4. Caso o EVENTO seja cancelado por qualquer razão, a CESSIONÁRIA deverá tomar todas as providências               
necessárias para comunicar tal fato ao público do EVENTO, quando for o caso, utilizando, se necessário, a imprensa e demais                    
meios de comunicação disponíveis, de modo a evitar danos ou transtornos à CEDENTE. Deverá inclusive promover a                 
restituição de ingressos vendidos, por sua conta, sem qualquer responsabilidade da CEDENTE a esse título. 
 
6.5. Caso a cessão a que este instrumento se refere ocorra de forma gratuita, nas hipóteses de cancelamento do evento                   
ou deste não vir a ser realizado por culpa da CESSIONÁRIA, esta responderá pelas perdas e danos sofridos pela CEDENTE                    
em função da não-realização do EVENTO.  
 
CLÁUSULA 7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 A CEDENTE não possui seguro que cubra o patrimônio da CESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados. 
 
7.2. Fica expressamente estabelecido não existir, por força deste contrato, qualquer relação de emprego entre as partes,                
cabendo exclusivamente à CESSIONÁRIA a responsabilidade pelo pagamento de qualquer despesa, ônus e/ou encargos de               
natureza tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, bem como decorrentes de acidentes de trabalho relativos à sua                
equipe, fornecendo todos os equipamentos necessários à preservação da integridade de seus empregados, clientes e               
terceiros. 
 

7.2.1. Caso seja exigida da CEDENTE qualquer importância de natureza tributária, trabalhista, securitária ou             
previdenciária de responsabilidade da CESSIONÁRIA, obriga-se esta última a envidar os seus melhores esforços para               
excluir a CEDENTE da lide, bem como lhe ressarcir qualquer valor eventualmente despendido. 

 
7.3. Todas as notificações, avisos ou comunicações relativos a este contrato serão enviados por escrito, por meio de carta                  
protocolada ou com aviso de recebimento, ou, ainda, por meio de correspondência eletrônica com comprovação de                
recebimento, aos endereços constantes do QUADRO 1 e do QUADRO 2 ou para qualquer outro endereço que venha a ser                    
comunicado previamente por escrito por uma das partes à outra. 
 
7.4. A CESSIONÁRIA deverá fornecer à CEDENTE os documentos e informações necessários à boa e rápida execução                
do contrato, com o intuito de satisfazer as exigências extrajudiciais de qualquer órgão governamental ou outro que lhe faça as                    
vezes, dentro dos prazos legais ou daqueles fixados pelos citados órgãos, mesmo após encerrado o prazo de vigência deste                   
contrato, mediante solicitação das autoridades e/ou da CEDENTE. 
 
7.5. A CESSIONÁRIA fica obrigada a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis que sejam                
relativos a este contrato, para os servidores dos órgãos e entidades públicas incentivadoras ou financiadoras do PROJETO e                  
dos órgãos de controle interno e externo da entidade, mediante solicitação das autoridades e/ou da CEDENTE. 
 
7.6. Qualquer ato de tolerância ou omissão de quaisquer das partes não importará em novação, renúncia ou modificação                 
do pactuado, constituindo mera liberalidade de quem o praticou, a renúncia a qualquer dos direitos ora pactuados somente                  
será válida se formalizada por escrito, e a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste contrato não prejudicará a                    
validade e a eficácia das demais ou do próprio contrato. 
 
7.7. A CESSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir o presente contrato nem subcontratar, no todo ou em parte, salvo                  
mediante prévia e expressa autorização da CEDENTE. 
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7.8. Este contrato é firmado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si, seus herdeiros e/ou                 
sucessores, e não poderá ser alterado, modificado, mudado, exceto por novo instrumento escrito e assinado por ambas as                  
partes. 
 
7.9. As partes garantem e declaram, neste ato, possuir plenos poderes e autoridade para firmar o presente contrato e                  
cumprir integralmente os termos previstos neste documento. 
 
7.10. As partes obrigam-se a manter em caráter de estrita confidencialidade e no mais absoluto sigilo quaisquer dados ou                  
informações da outra, a que qualquer de seus funcionários e/ou prepostos venha a ter acesso, conhecimento ou que venham a                    
lhe ser confiados em razão da celebração e execução deste contrato, comprometendo-se, igualmente, a não revelar, utilizar ou                  
dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus representantes legais,                  
empregados e/ou prepostos faça uso indevido desses dados ou informações. 
 
7.11. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o                 
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei dos Crimes                  
de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/1998), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei n° 12.529/2011), a Lei Anticorrupção (Lei nº                     
12.846/2013 e Decreto n° 8.420/2015), e seus respectivos regulamentos, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, por si e                
por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por seus sócios, administradores (incluindo membros do conselho e                 
diretores), executivos, funcionários, colaboradores, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro           
representante, exigindo, ainda, seu cumprimento por terceiros por elas eventualmente contratados, quando for o caso. 
 
7.12. Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo – SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes                    
deste contrato, com expressa renúncia das partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na                      
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 

São Paulo, 16 de março de 2018. 
 
 
 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(CEDENTE) 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(CEDENTE) 

 
 

____________________________________________ 
ENDEMOL SHINE BRASIL PRODUÇÕES LTDA. 
(CESSIONÁRIA) 

____________________________________________ 
FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
(INTERVENIENTE-ANUENTE) 

 
 

Testemunhas: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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TERMO DE PARCERIA 
[Contrato nº TParc 6 - Ano 2018] 

 
 

QUADRO 1: QUALIFICAÇÃO DO PRIMEIRO PARCEIRO 

Denominação social: INSTITUTO ODEON 
CNPJ (matriz): 02.612.590/0001-39 
Endereço (matriz): Rua Congonhas, n° 798, sala 04, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG, CEP 30.330-100 
CNPJ (filial Rio de Janeiro): 02.612.590/0002-10 
Endereço (filial Rio de Janeiro): Praça Mauá, n°s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21.081-240 
CNPJ (filial São Paulo): 02.612.590/0004-81 
Endereço (filial São Paulo): Praça Ramos de Azevedo, s/n, bairro Centro, São Paulo / SP, CEP 01.037-010 

 

QUADRO 2: QUALIFICAÇÃO DO SEGUNDO PARCEIRO 

Razão social (PJ) ou Nome completo (PF): ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 
CNPJ (PJ) ou CPF (PF): 44.597.052/0001-62 
Endereço completo: Avenida das Nações Unidas 7.221 - 22º andar, setor A. - Pinheiros/SP 
Representante legal (PJ): Nome:  Arnaldo Figueiredo Tibyra – CPF: 074.279.518-75 

 

QUADRO 3: FINALIDADE DO TERMO DE PARCERIA 

Este Termo de Parceria tem por finalidade: aumentar a visibilidade da marca do Theatro Municipal. 

 

QUADRO 4: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO PARCEIRO 

O PRIMEIRO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao SEGUNDO PARCEIRO: 
 
- Cessão de 10 pares de ingressos em setor nobre do Theatro Municipal de São Paulo, em 10 datas ao longo da Temporada 2018 
(Concertos Sinfônicos e Balé) para ações de relacionamento, em datas a serem acordadas entre os parceiros; 
- Desconto de 50% na venda de ingressos, por meio da apresentação de voucher emitido pelo assinante do Clube de Assinantes da Abril, 
para todas as apresentações da Temporada 2018 dos corpos artísticos Orquestra Sinfônica Municipal - OSM e Balé da Cidade de São 
Paulo - BCSP. O desconto será limitado para até 25 ingressos por apresentação. 
 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo Instituto Odeon: R$ 12.000,00 

 

QUADRO 5: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO PARCEIRO 

O SEGUNDO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao PRIMEIRO PARCEIRO: 
 
- Exposição da marca Theatro Municipal no site do Clube Abril; 
- Divulgação da parceria nas redes sociais do Clube de Assinantes da Abril; 
- Disparo da programação do Theatro através de e-mail marketing / mailing – base segmentada pelo Clube de Assinantes da Abril  
(Tiragem: 1.7mm – valor R$ 15.000,00). 
 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo SEGUNDO PARCEIRO: R$ 30.000,00 

 

QUADRO 6: VIGÊNCIA 

Vigência da presente parceria : 01/03/2018 a 31/02/2019 

 
De um lado, INSTITUTO ODEON, entidade qualificada no QUADRO 1 ("PRIMEIRO PARCEIRO"), e de outro lado, a pessoa física ou jurídica                     
qualificada no QUADRO 2 ("SEGUNDO PARCEIRO"), e considerando que o PRIMEIRO PARCEIRO celebrou com o Município de São Paulo o                    
Termo de Colaboração nº 001/2017, decorrente do Chamamento Público nº 001/FTMSP/2017, por meio do qual assumiu a gestão do Theatro                    
Municipal de São Paulo e seus complexos; a Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de                       
Documentação e Memória; e os corpos artísticos correspondentes ("THEATRO"); 
 
Resolvem ajustar o presente Termo de Parceria, mediante cláusulas e condições que seguem. 
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CLÁUSULA 1– OBJETO 
 
1.1. A finalidade da presente parceria está indicada no QUADRO 3, cabendo a cada uma das partes a concessão das                   
contrapartidas e cumprimento das obrigações previstas no QUADRO 4 e no QUADRO 5. 
 
CLÁUSULA 2 – VALOR 
 
2.1. Se a presente parceria previr a troca de bens e/ou utilidades entre as partes, o valor do presente contrato                   
corresponderá ao valor de tais bens e/ou utilidades. Fica certo, entretanto, que não haverá pagamento em espécie por                  
qualquer dos parceiros ao outro parceiro. 
 
CLÁUSULA 3 – VIGÊNCIA 
 
3.1. O presente instrumento terá vigência pelo período indicado no QUADRO 6, podendo, contudo, ser prorrogada em       
comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo ao presente Termo de Parceria. 
 
3.2. Poderá qualquer dos parceiros solicitar, contudo, o cancelamento da presente parceria, sem ônus, bastando para               
tanto que encaminhe ao outro parceiro aviso com antecedência de 15 (quinze) dias. Havendo encerramento prematuro da                 
presente parceria, antes do termo final ajustado, comprometem-se as partes a garantir ainda assim o equilíbrio deste contrato,                  
devendo a parte que desistir da parceria disponibilizar as suas contrapartidas proporcionalmente àquelas contrapartidas já               
disponibilizadas pelo outro parceiro até o momento da extinção do Termo de Parceria, ou a sua correspondência em dinheiro. 
 
CLÁUSULA 4 – EXTINÇÃO DO TERMO E EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO 
 
4.1. O descumprimento ou o cumprimento atrasado ou deficitário das obrigações aqui ajustadas por qualquer das partes,                
autorizará a outra parte a considerar rescindido por justa causa o presente instrumento. O não cumprimento de qualquer                  
obrigação aqui prevista, a partir do recebimento de comunicação escrita a esse respeito, dentro do prazo assinalado em tal                   
comunicação, poderá ensejar o pagamento de eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente acordo, que vá de encontro ao                     
que estiver disposto nos estatutos, regimento e/ou normas e documentos institucionais das partes. 
 
5.2. Fica expressamente estabelecido não existir, por força deste termo, qualquer relação de emprego entre as partes,                
cabendo exclusivamente a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de qualquer despesa, ônus e/ou encargos de                
natureza tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, bem como decorrentes de acidentes de trabalho relativos à sua                
equipe, devendo cada parte fornecer todos os equipamentos necessários à preservação da integridade de seus empregados,                
clientes e terceiros. 
 
5.3. Todas as notificações, avisos ou comunicações relativos a este termo serão enviados por escrito, por meio de carta                  
protocolada ou com aviso de recebimento, ou, ainda, por meio de correspondência eletrônica com comprovação de                
recebimento. 
 
5.4. O SEGUNDO PARCEIRO deverá fornecer ao PRIMEIRO PARCEIRO os documentos e informações necessários à              
boa e rápida execução do termo, com o intuito de satisfazer as exigências extrajudiciais de qualquer órgão governamental ou                   
outro que lhe faça as vezes, dentro dos prazos legais ou daqueles fixados pelos citados órgãos, mesmo após encerrado o                    
prazo de vigência deste termo, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.5. O SEGUNDO PARCEIRO fica obrigado a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis que                
sejam relativos a este termo, para os servidores dos órgãos e entidades públicas incentivadoras ou financiadoras do THEATRO                  
e dos órgãos de controle interno e externo da entidade, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.6. Qualquer ato de tolerância ou omissão de quaisquer das partes não importará em novação, renúncia ou modificação                 
do pactuado, constituindo mera liberalidade de quem o praticou; a renúncia a qualquer dos direitos ora pactuados somente                  
será válida se formalizada por escrito, e a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste termo não prejudicará a                    
validade e a eficácia das demais ou do próprio termo. 
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5.7. Este termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores,                  
e não poderá ser modificado exceto por novo instrumento escrito e assinado por ambas as partes. 
 
5.8. As partes garantem e declaram, neste ato, possuir plenos poderes e autoridade para firmar o presente termo e                  
cumprir integralmente os termos previstos neste documento. 
 
5.9. As partes obrigam-se a manter em caráter de estrita confidencialidade e no mais absoluto sigilo quaisquer dados ou                  
informações da outra, a que qualquer de seus funcionários e/ou prepostos venha a ter acesso, conhecimento ou que venham a                    
lhe ser confiados em razão da celebração e execução deste termo, comprometendo-se, igualmente, a não revelar, utilizar ou                  
dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus representantes legais,                  
empregados e/ou prepostos faça uso indevido desses dados ou informações. 
 
5.10. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o                 
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei dos Crimes                  
de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/1998), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), a Lei Anticorrupção (Lei nº                     
12.846/2013 e Decreto n° 8.420/2015), e seus respectivos regulamentos, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, por si e                
por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por seus sócios, administradores (incluindo membros do conselho e                 
diretores), executivos, funcionários, colaboradores, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro           
representante, exigindo, ainda, seu cumprimento por terceiros por elas eventualmente contratados, quando for o caso. 
 
5.11. Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo – SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes                    
deste termo, com expressa renúncia das partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença                       
de 02 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, 01 de março de 2018. 
 
 
 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(PRIMEIRO PARCEIRO) 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(PRIMEIRO PARCEIRO) 

 

____________________________________________ 
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 
(SEGUNDO PARCEIRO) 

 

 
 

Testemunhas: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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TERMO DE PARCERIA 
[Contrato nº TParc 4 - Ano 2018] 

 
 

QUADRO 1: QUALIFICAÇÃO DO PRIMEIRO PARCEIRO 

Denominação social: INSTITUTO ODEON 
CNPJ (matriz): 02.612.590/0001-39 
Endereço (matriz): Rua Congonhas, n° 798, sala 04, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG, CEP 30.330-100 
CNPJ (filial Rio de Janeiro): 02.612.590/0002-10 
Endereço (filial Rio de Janeiro): Praça Mauá, n°s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21.081-240 
CNPJ (filial São Paulo): 02.612.590/0004-81 
Endereço (filial São Paulo): Praça Ramos de Azevedo, s/n, bairro Centro, São Paulo / SP, CEP 01.037-010 

 

QUADRO 2: QUALIFICAÇÃO DO SEGUNDO PARCEIRO 

Razão social (PJ) ou Nome completo (PF): SÍNTESE - COMÉRCIO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME 
CNPJ (PJ) ou CPF (PF): 09.494.322/0001-09 
Endereço completo: Rua Major Quedinho nº 111 sala 307 - Consolação/SP CEP 01.050-030 
Representante legal (PJ): Nome: Camilo Flamarion Barbosa dos Santos – CPF: 117.772.168-69 

 

QUADRO 3: FINALIDADE DO TERMO DE PARCERIA 

Este Termo de Parceria tem por finalidade: estabelecer atividades conjuntas e recíprocas de Plano de Formação Continuada (Educativo) 
dos parceiros. 

 

QUADRO 4: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO PARCEIRO 

O PRIMEIRO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao SEGUNDO PARCEIRO: 
- Acesso ao Theatro para que o SEGUNDO PARCEIRO possa trazer seu público aos sábados, às 12h00, durante a temporada 2018 para 
uma visita guiada do Theatro Municipal. A contratação e treinamento de guias para essas visita guiada será de responsabilidade do 
SEGUNDO PARCEIRO. 
 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo Instituto Odeon: Não se aplica. 

 

QUADRO 5: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO PARCEIRO 

O SEGUNDO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao PRIMEIRO PARCEIRO: 
- Realizar palestras para público indicado pelo PRIMEIRO PARCEIRO 06 (seis) datas a definir durante a Temporada 2018. 
 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo SEGUNDO PARCEIRO: Não se aplica. 

 

QUADRO 6: VIGÊNCIA 

Vigência da presente parceria : 01/03/2018 a 31/12/2018 

 
De um lado, INSTITUTO ODEON, entidade qualificada no QUADRO 1 ("PRIMEIRO PARCEIRO"), e de outro lado, a pessoa física ou jurídica                     
qualificada no QUADRO 2 ("SEGUNDO PARCEIRO"), e considerando que o PRIMEIRO PARCEIRO celebrou com o Município de São Paulo o                    
Termo de Colaboração nº 001/2017, decorrente do Chamamento Público nº 001/FTMSP/2017, por meio do qual assumiu a gestão do Theatro                    
Municipal de São Paulo e seus complexos; a Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de                       
Documentação e Memória; e os corpos artísticos correspondentes ("THEATRO"); 
 
Resolvem ajustar o presente Termo de Parceria, mediante cláusulas e condições que seguem. 
 
CLÁUSULA 1– OBJETO 
 
1.1. A finalidade da presente parceria está indicada no QUADRO 3, cabendo a cada uma das partes a concessão das                   
contrapartidas e cumprimento das obrigações previstas no QUADRO 4 e no QUADRO 5. 
 
CLÁUSULA 2 – VALOR 
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2.1. Se a presente parceria previr a troca de bens e/ou utilidades entre as partes, o valor do presente contrato                   
corresponderá ao valor de tais bens e/ou utilidades. Fica certo, entretanto, que não haverá pagamento em espécie por                  
qualquer dos parceiros ao outro parceiro. 
 
CLÁUSULA 3 – VIGÊNCIA 
 
3.1. O presente instrumento terá vigência pelo período indicado no QUADRO 6, podendo, contudo, ser prorrogada em       
comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo ao presente Termo de Parceria. 
 
3.2. Poderá qualquer dos parceiros solicitar, contudo, o cancelamento da presente parceria, sem ônus, bastando para               
tanto que encaminhe ao outro parceiro aviso com antecedência de 15 (quinze) dias. Havendo encerramento prematuro da                 
presente parceria, antes do termo final ajustado, comprometem-se as partes a garantir ainda assim o equilíbrio deste contrato,                  
devendo a parte que desistir da parceria disponibilizar as suas contrapartidas proporcionalmente àquelas contrapartidas já               
disponibilizadas pelo outro parceiro até o momento da extinção do Termo de Parceria, ou a sua correspondência em dinheiro. 
 
CLÁUSULA 4 – EXTINÇÃO DO TERMO E EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO 
 
4.1. O descumprimento ou o cumprimento atrasado ou deficitário das obrigações aqui ajustadas por qualquer das partes,                
autorizará a outra parte a considerar rescindido por justa causa o presente instrumento. O não cumprimento de qualquer                  
obrigação aqui prevista, a partir do recebimento de comunicação escrita a esse respeito, dentro do prazo assinalado em tal                   
comunicação, poderá ensejar o pagamento de eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente acordo, que vá de encontro ao                     
que estiver disposto nos estatutos, regimento e/ou normas e documentos institucionais das partes. 
 
5.2. Fica expressamente estabelecido não existir, por força deste termo, qualquer relação de emprego entre as partes,                
cabendo exclusivamente a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de qualquer despesa, ônus e/ou encargos de                
natureza tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, bem como decorrentes de acidentes de trabalho relativos à sua                
equipe, devendo cada parte fornecer todos os equipamentos necessários à preservação da integridade de seus empregados,                
clientes e terceiros. 
 
5.3. Todas as notificações, avisos ou comunicações relativos a este termo serão enviados por escrito, por meio de carta                  
protocolada ou com aviso de recebimento, ou, ainda, por meio de correspondência eletrônica com comprovação de                
recebimento. 
 
5.4. O SEGUNDO PARCEIRO deverá fornecer ao PRIMEIRO PARCEIRO os documentos e informações necessários à              
boa e rápida execução do termo, com o intuito de satisfazer as exigências extrajudiciais de qualquer órgão governamental ou                   
outro que lhe faça as vezes, dentro dos prazos legais ou daqueles fixados pelos citados órgãos, mesmo após encerrado o                    
prazo de vigência deste termo, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.5. O SEGUNDO PARCEIRO fica obrigado a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis que                
sejam relativos a este termo, para os servidores dos órgãos e entidades públicas incentivadoras ou financiadoras do THEATRO                  
e dos órgãos de controle interno e externo da entidade, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.6. Qualquer ato de tolerância ou omissão de quaisquer das partes não importará em novação, renúncia ou modificação                 
do pactuado, constituindo mera liberalidade de quem o praticou; a renúncia a qualquer dos direitos ora pactuados somente                  
será válida se formalizada por escrito, e a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste termo não prejudicará a                    
validade e a eficácia das demais ou do próprio termo. 
 
5.7. Este termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores,                  
e não poderá ser modificado exceto por novo instrumento escrito e assinado por ambas as partes. 
 
5.8. As partes garantem e declaram, neste ato, possuir plenos poderes e autoridade para firmar o presente termo e                  
cumprir integralmente os termos previstos neste documento. 
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5.9. As partes obrigam-se a manter em caráter de estrita confidencialidade e no mais absoluto sigilo quaisquer dados ou                  
informações da outra, a que qualquer de seus funcionários e/ou prepostos venha a ter acesso, conhecimento ou que venham a                    
lhe ser confiados em razão da celebração e execução deste termo, comprometendo-se, igualmente, a não revelar, utilizar ou                  
dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus representantes legais,                  
empregados e/ou prepostos faça uso indevido desses dados ou informações. 
 
5.10. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o                 
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei dos Crimes                  
de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/1998), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), a Lei Anticorrupção (Lei nº                     
12.846/2013 e Decreto n° 8.420/2015), e seus respectivos regulamentos, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, por si e                
por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por seus sócios, administradores (incluindo membros do conselho e                 
diretores), executivos, funcionários, colaboradores, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro           
representante, exigindo, ainda, seu cumprimento por terceiros por elas eventualmente contratados, quando for o caso. 
 
5.11. Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo – SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes                    
deste termo, com expressa renúncia das partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença                       
de 02 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(PRIMEIRO PARCEIRO) 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON 
(PRIMEIRO PARCEIRO) 

 

____________________________________________ 
SÍNTESE - COMÉRCIO, ORGANIZAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME 
(SEGUNDO PARCEIRO) 

 

 
 

Testemunhas: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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TERMO DE PARCERIA 
[Contrato nº TParc 3 - Ano 2018] 

 
 

QUADRO 1: QUALIFICAÇÃO DO PRIMEIRO PARCEIRO 

Denominação social: INSTITUTO ODEON 
CNPJ (matriz): 02.612.590/0001-39 
Endereço (matriz): Rua Congonhas, n° 798, sala 04, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG, CEP 30.330-100 
CNPJ (filial Rio de Janeiro): 02.612.590/0002-10 
Endereço (filial Rio de Janeiro): Praça Mauá, n°s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21.081-240 
CNPJ (filial São Paulo): 02.612.590/0004-81 
Endereço (filial São Paulo): Rua Álvaro Neto, n° 302, bairro Vila Mariana, São Paulo / SP, CEP 04.112-070 

 

QUADRO 2: QUALIFICAÇÃO DO SEGUNDO PARCEIRO 

Razão social (PJ) ou Nome completo (PF): TURCHETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ (PJ) ou CPF (PF): 09.249.864/0001-16 
Endereço completo: Rua Cardoso de Almeida, 841 - Apartamento 171 B - Bairro Perdizes - CEP 05013-001 
Representante legal (PJ): Nome: Celia Maria Mazzaferro Turcheto – CPF: 185.372.518-87 

 

QUADRO 3: FINALIDADE DO TERMO DE PARCERIA 

Este Termo de Parceria tem por finalidade o fornecimento de tecido para a produção do espetáculo “Um Jeito de Corpo - Balé da Cidade 
dança Caetano Veloso”.. 

 

QUADRO 4: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO PARCEIRO 

O PRIMEIRO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao SEGUNDO PARCEIRO: 
- Logomarca no site do TMSP, na página de agradecimento de parcerias, com link para o site do parceiro; 
- Logo nos programas do espetáculo “Um Jeito de Corpo”; 
- Cessão de um total de 40 (quarenta) ingressos para as apresentações do espetáculo “Um Jeito de Corpo”, a ser realizada no Theatro 
Municipal de São Paulo. 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo Instituto Odeon: 
- Valor estimado unitário (dos ingressos): R$120,00 
- Valor total: R$4.800,00 

 

QUADRO 5: CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO PARCEIRO 

O SEGUNDO PARCEIRO se compromete a conceder a seguintes contrapartidas ao PRIMEIRO PARCEIRO: 
- Fornecimento de 500 metros de tecido Tyvek para a produção do figurino a ser usado pelos 32 bailarinos no espetáculo “Um Jeito de 
Corpo”. 
Valor estimado das contrapartidas oferecidas pelo SEGUNDO PARCEIRO: R$ 7.200,00 

 

QUADRO 6: VIGÊNCIA 

Vigência da presente parceria : 20/02/2018 a 20/04/2018 

 
De um lado, INSTITUTO ODEON, entidade qualificada no QUADRO 1 ("PRIMEIRO PARCEIRO"), e de outro lado, a pessoa física ou jurídica                     
qualificada no QUADRO 2 ("SEGUNDO PARCEIRO"), e considerando que o PRIMEIRO PARCEIRO celebrou com o Município de São Paulo o                    
Termo de Colaboração nº 001/2017, decorrente do Chamamento Público nº 001/FTMSP/2017, por meio do qual assumiu a gestão do Theatro                    
Municipal de São Paulo e seus complexos; a Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de                       
Documentação e Memória; e os corpos artísticos correspondentes ("THEATRO"); 
 
Resolvem ajustar o presente Termo de Parceria, mediante cláusulas e condições que seguem. 
 
CLÁUSULA 1– OBJETO 
 
1.1. A finalidade da presente parceria está indicada no QUADRO 3, cabendo a cada uma das partes a concessão das                   
contrapartidas e cumprimento das obrigações previstas no QUADRO 4 e no QUADRO 5. 
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CLÁUSULA 2 – VALOR 
 
2.1. Se a presente parceria previr a troca de bens e/ou utilidades entre as partes, o valor do presente contrato                   
corresponderá ao valor de tais bens e/ou utilidades. Fica certo, entretanto, que não haverá pagamento em espécie por                  
qualquer dos parceiros ao outro parceiro. 
 
CLÁUSULA 3 – VIGÊNCIA 
 
3.1. O presente instrumento terá vigência pelo período indicado no QUADRO 6, podendo, contudo, ser prorrogada em       
comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo ao presente Termo de Parceria. 
 
CLÁUSULA 4 – EXTINÇÃO DO TERMO E EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO 
 
4.1. O descumprimento ou o cumprimento atrasado ou deficitário das obrigações aqui ajustadas por qualquer das partes,                
autorizará a outra parte a considerar rescindido por justa causa o presente instrumento. O não cumprimento de qualquer                  
obrigação aqui prevista, a partir do recebimento de comunicação escrita a esse respeito, dentro do prazo assinalado em tal                   
comunicação, poderá ensejar o pagamento de eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente acordo, que vá de encontro ao                     
que estiver disposto nos estatutos, regimento e/ou normas e documentos institucionais das partes. 
 
5.2. Fica expressamente estabelecido não existir, por força deste termo, qualquer relação de emprego entre as partes,                
cabendo exclusivamente a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de qualquer despesa, ônus e/ou encargos de                
natureza tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, bem como decorrentes de acidentes de trabalho relativos à sua                
equipe, devendo cada parte fornecer todos os equipamentos necessários à preservação da integridade de seus empregados,                
clientes e terceiros. 
 
5.3. Todas as notificações, avisos ou comunicações relativos a este termo serão enviados por escrito, por meio de carta                  
protocolada ou com aviso de recebimento, ou, ainda, por meio de correspondência eletrônica com comprovação de                
recebimento. 
 
5.4. O SEGUNDO PARCEIRO deverá fornecer ao PRIMEIRO PARCEIRO os documentos e informações necessários à              
boa e rápida execução do termo, com o intuito de satisfazer as exigências extrajudiciais de qualquer órgão governamental ou                   
outro que lhe faça as vezes, dentro dos prazos legais ou daqueles fixados pelos citados órgãos, mesmo após encerrado o                    
prazo de vigência deste termo, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.5. O SEGUNDO PARCEIRO fica obrigado a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis que                
sejam relativos a este termo, para os servidores dos órgãos e entidades públicas incentivadoras ou financiadoras do THEATRO                  
e dos órgãos de controle interno e externo da entidade, mediante solicitação das autoridades e/ou do PRIMEIRO PARCEIRO. 
 
5.6. Qualquer ato de tolerância ou omissão de quaisquer das partes não importará em novação, renúncia ou modificação                 
do pactuado, constituindo mera liberalidade de quem o praticou; a renúncia a qualquer dos direitos ora pactuados somente                  
será válida se formalizada por escrito, e a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste termo não prejudicará a                    
validade e a eficácia das demais ou do próprio termo. 
 
5.7. Este termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores,                  
e não poderá ser modificado exceto por novo instrumento escrito e assinado por ambas as partes. 
 
5.8. As partes garantem e declaram, neste ato, possuir plenos poderes e autoridade para firmar o presente termo e                  
cumprir integralmente os termos previstos neste documento. 
 
5.9. As partes obrigam-se a manter em caráter de estrita confidencialidade e no mais absoluto sigilo quaisquer dados ou                  
informações da outra, a que qualquer de seus funcionários e/ou prepostos venha a ter acesso, conhecimento ou que venham a                    
lhe ser confiados em razão da celebração e execução deste termo, comprometendo-se, igualmente, a não revelar, utilizar ou                  

2 
 



 

 

dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus representantes legais,                  
empregados e/ou prepostos faça uso indevido desses dados ou informações. 
 
5.10. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o                 
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei dos Crimes                  
de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/1998), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), a Lei Anticorrupção (Lei nº                     
12.846/2013 e Decreto n° 8.420/2015), e seus respectivos regulamentos, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, por si e                
por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por seus sócios, administradores (incluindo membros do conselho e                 
diretores), executivos, funcionários, colaboradores, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro           
representante, exigindo, ainda, seu cumprimento por terceiros por elas eventualmente contratados, quando for o caso. 
 
5.11. Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo – SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes                    
deste termo, com expressa renúncia das partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença                       
de 02 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON (PRIMEIRO PARCEIRO) 

____________________________________________ 
INSTITUTO ODEON (PRIMEIRO PARCEIRO) 

 

____________________________________________ 
TURCHETO EMPREENDIMENTOS E  
PARTICIPAÇÕES LTDA. (SEGUNDO PARCEIRO) 

 

 
 

Testemunhas: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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RECEBEMOS DE DI GRECCO INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.038.003

Série 1

DI GRECCO INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RUA JOSE MORENO , 209 - - JARDIM ALVORADA - AMERICANA

- SP - CEP 13479-155 - Fone / FAX: 1934784878

DANFE
Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA
1

Nº  000.038.003 

Série  1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0369 0283 7100 0188 5500 1000 0380 0310 1504 9970

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONTROLE DO FISCO

135180198971731 - 23/03/2018 - 15:50:05-

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

59106910 REMESSA PDOACAO E BRINDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165119420118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

69.028.371/0001-88

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ODEON

CNPJ / CPF

02.612.590/0004-81

DATA/HORA EMISSÃO

23/03/2018 15:46:44

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOAO , 281 ,

BAIRRO / DISTRITO

SE

CEP

01035-970

DATA/HORA ENT./SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

2172818780

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118497060112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SUFRAMA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Peca(s

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

MARCA

Di Grecco

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.955,00

VALOR DO ICMS

711,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.955,00
VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.955,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID VR. UNIT. VR. TOTAL BC  ICMS VR. ICMS
ALÍQ.

ICMS

ALÍQ

. IPI
QTD. VR. IPI

000993  OW001 KARAN 50072010 000 5910 22,60 3.955,00 3.955,00m 711,90 18,00 0,00175,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE (ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO NF-e

No.

SÉRIE:
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS LT
AV PAULISTA, 854  TERREO LOJA 31 - BELA
VISTA
SAO PAULO/SP - BRASIL
CEP: 01310100
TEL: (011)31435642

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000014974

1

SÉRIE 1
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J.

NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J./C.P.F.

ASS DE COMUNICACAO ESTRATEGIA LTDA 01.796.954/0001-15

R OSCAR FREIRE, 444 - CONJ 01426001

SAO PAULO  (11) 30682000 SP

12/03/2018

12/03/2018CERQUEIRA CESAR

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDAMUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

000014974No.

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

          0,00           0,00

          0,00

          0,00

          0,00

       2448,00

       2448,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F.

          1       0,000       0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC.ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI
ALÍQUOTAS

REMESSA P/BONIFICAÇÃO

144.537.205.118 08.377.511/0062-50

          0,00

1
CHAVE DE ACESSO

3518 0308 3775 1100 6250 5500 1000 0149 7411 4867 9595

%"*##%&*!""'#&"#%#("!'""%&&/!!'!))#%%&&&#"%&&&%&%#)$&!'""))%$!&!-#!-#.!"')!1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180167087935 12/03/2018 13:16:40

NCM
CST CFOP UNID QUANT/SH

          0,00          0,00

          0,00

9 - Sem Frete

      79,00      1M2LP150000 BATOM MATTE LADY DANGER       79,00  0,00     0,0026033041000 PC5910        0,00      0,00  0,00

      79,00      1M3EW1X0000 BATOM  SATIN LIPSTICK  DEW       79,00  0,00     0,0026033041000 PC5910        0,00      0,00  0,00

      79,00      1M3LN690000 BATOM  AMPLIFIED CREME LIPSTICK  SHOW       79,00  0,00     0,0026033041000 PC5910        0,00      0,00  0,00

      79,00      1M3LNC00000 BATOM AMPLIFIED SAINT GERMAIN       79,00  0,00     0,0026033041000 PC5910        0,00      0,00  0,00

      79,00      8MCF3150000 BATOM CREMESHEEN BRAVE RED      632,00  0,00     0,0026033041000 PC5910        0,00      0,00  0,00

     159,00      2MT13280000 PO FACIAL  MINERALIZE SKINFINISH  GOLD      318,00  0,00     0,0026033049100 PC5910        0,00      0,00  0,00

     159,00      2MT13290000 PO FACIAL  MINERALIZE SKINFINISH  SOFT      318,00  0,00     0,0026033049100 PC5910        0,00      0,00  0,00

     159,00      2MT13310000 PO FACIAL  MINERALIZE SKINFINISH  LIGH      318,00  0,00     0,0026033049100 PC5910        0,00      0,00  0,00

     159,00      2MT13350000 PO FACIAL  MINERALIZE SKINFINISH  GLOB      318,00  0,00     0,0026033049100 PC5910        0,00      0,00  0,00

      76,00      3S2P2040000 DELINEADOR PARA OLHOS  PRO LONGWEAR FL      228,00  0,00     0,0026033042010 PC5910        0,00      0,00  0,00

U

CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) DA UF DE DESTINO: 0,00. VALOR DO ICMS
INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 0,00.
VALOR DA BC DO ICMS NA UF DE DESTINO: 0,00..
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:

          0,00          0,00          0,00

DADOS ADICIONAIS



Instituto Odeon – Organização Social de Cultura

Diretoria de Operações e Finanças

Em R$

Valor Total do Repasse do Termo de Colaboração 115.000.000 %

Jan'18 Fev'18 Mar'18

BILHETERIA 1.400.299 71% 428.202   400.233   571.865   

CESSAO DE ESPACO 45.484 2% 12.833     -              32.651     

PERMISSIONÁRIOS (Estacionamento, Restaurante, Bar) 163.327 8% 58.867     52.718     51.743     

VENDAS DE MERCADORIA / OUTRAS ENTRADAS 3.685 0% 3.685       -              -              

CACHÊS RECEBIDOS (prestação de serviço OSM,Balé, Coral, etc) 0 0% -              -              -              

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 298.607 15% 63.597     49.193     185.817   

DESCONTOS COMERCIAIS RECEBIDOS 0 0% -              -              -              

ROUANET 70.000 4% -              -              70.000     

FUMCAD 0 0%

PROAC 0 0%

Receita Realizada (Captado)* 1.981.402 15,7% 567.184 502.143 912.075

Meta de Captação 2018 (11% T.C.) 12.650.000 100,0%

Total à Captar 2018 10.668.598 84,3%

1,72%
% Captados do 

Repasse Anual

.

2.018



 

 

RELATÓRIO DE PATROCÍNIOS E DE PARCERIAS COM PERMUTAS DE SERVIÇOS E PRODUTOS 

                                                Janeiro a Março/2018 

 

 

1. PATROCÍNIOS  

Neste período houve apenas um aporte previsto advindo de patrocínio, através da lei federal 

de incentivo à cultura (Rouanet). 

  

PATROCINADORES 

  ARTERIS 28/03 R$70.000,00 
Temporada 
2018 

TOTAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS R$70.000,00 
 

 

2. PERMUTAS E PARCERIAS 

As parcerias possibilitam uma redução real de despesas e/ou ampliação de investimentos, pois, de outro 

modo, a instituição teria que adquirir os produtos e serviços essenciais às suas atividades em dinheiro e a 

preços de mercado. Assim, as permutas totais ou parciais com fornecedores de produtos e serviços 

representam uma importante ferramenta de gestão econômico-financeira. 

 

 

     CONTRAPARTIDAS VERSUS VALOR DE PARCERIA 2018.1 

VALORES POR DEPARTAMENTO 

COMUNICAÇÃO 

CLUBE ABRIL 
divulgação da marca do TM para 

assinantes 
R$ 30.000,00 

ENDELMON SHINE divulgação da marca do TM R$ 450.050,60 

 TOTAL    R$480.050,60 

PRODUÇÃO 

SYNTPAPER fornecimento de produtos R$ 7.200,00 

DI GRECCO fornecimento de tecidos R$ 3.955,00 

MAC fornecimento de produtos R$ 2.448,00 

 TOTAL R$13.603,00 

COMUNICAÇÃO/PATRIMÔNIO 

SÍNTESE EVENTOS visitas guiadas - 

ADM/RH 

CULTURA INGLESA desconto mensalidade  

COMPETITION desconto na mensalidade - 



 

 

MELIÃ desconto diária  

TOTAL PARCERIAS 2018.1: R$493.653,60 

       


