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Prcfeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

rnnuo un crÊxcr¡, n xorrncncÃ,o
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Organização da Sociedade Civil Parceira: Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto.
Termo n'712021- Fomento - Processo Digital n'20211110755.
Objeto: prestâr atendimento a ações de apoio socioeducativo em meio aberto de ESPORTE em rede.
Exercício: 202112022.
valor repassado: R$

49.452,00

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

l.

Estamos CIENTES de que:
aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a
a) o ajuste acima referido è
pelo
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite proceszual ocorrerá
sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, te,ndo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
dados
Oespaclos e Decisöes, medianie regular cadastamento no Sisteina de Processo Eletrônico, conforme
abaixo indicados, e,m consonância cõm o estabelecido na Resoluçäo n'01/201I do TCESP;
tomados,
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões_que vierem a ser
Poder
do
Caderno
Estado,
relativamente ao aludido pr*"**, serão publicados no Dirário oficial do
Lei
da
90
Legislativo, pffiÊ do fribu¡rat de Contas do-Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
dos prazos
Coioptementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
procèssuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
ur informações p"rrãuir do($ responsáve(is) pelo órgão concessor _e_gn_tidade beneficiária, estão
previstos no
.udurt .d., no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos
(s).
Cadastraf'anexa
Artigo 2o das Instru$es ¡"}ll2I2},conforme "Declaração(ões) de Atualização

r.*

b

2. D¡mo-nos por NOTIFICADOS Prrs:
publicação;
a) O acompanlamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseque,lrte

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos ã
defes4 interpor recursos e o que mais

couber

o

formas legais e regimentais, exercer o direito de
Ribeirão preto, 06 julho dez,2r.

luronmmn lrrlxnwr oo ÓncÃo r¡Únrrco pmcnno:
Nome: Antônio Duarte Nogueira Jwrior.
Cargo: Prefeito
CPF: 048.048.818-59

luronmrlun nnlxnvr¡t ul rxtrolon nnxntucúrut:
Nome: Sidnei Avelino dos Santos
Cargo: Presidente.
CPF: 044.506.618-00

Resoonsáveis oue assin¡ram o aiuste e/ou Parecer Conclusivo:
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Prefuitura Municipal de Ribeirão Prcto
Estado de Säo Paulo

Secretaria da Administração
PELo óncÃo pfinr,rco PARCETRo:
Nome: Renata Corrêa Gregoldo.
Cargo: Secret¡iria Municipal de Assistência
CPF: 164.051.328-03.
Assinatura:

Ì
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Nome: SílviaHelena
Cargo:

CPF:074.585.
Assinatr¡ra:
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Declaração de Atualização Gadastral

.. t'.
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Eu, Sidnei AVelino dos Santos , CPF 044.506.618-00, atesto que nä data de

firc7n021às ll:13:20 minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-

se atualizadas no sistema Gadastro TCESP, constando os seguintes dados:

. Nome Completo;
'CPF;
. RG;
. Data de Nascimento;
. E-mail institucional;
. E-mail pessoal:
. Telefone Celular

Atesto também que o endereço de e-maíl'sidneiatletismo@gmail.com,indicado como
que
endereço principh no Cadastro TCËSP, é o endereço de contato com o Tribunal, e
é minhá réspon'saOilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

código de autenticidade dos dados;presta{o"p n9 Gadastro TCESP:
EB6E4BB5B70D79E69773FE66C5DD07E409AB207

01FF7 2E279B57F I 03CE8

peh ciave
EsÉ dedaração foi cerb'ficada e sua autenticidade é garantida

3cbl34e7-bàfi 42b4ú9cc'2Ve23acac0qe
Para confeÉncia, acsg.ee htþs/rffi4.tce.sp.gov.brlverlfr cacaodocumentos
lado.
e insirã a cfiave acima. äu aoess€ oelo OR Code aolssentado ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Atualização Cadastral

Eu, Silvia helena Sartorato Balbino de Souza, CPF 074.585.998-47, atesto que na
data de 1310712021 às 10:40:33 minhas informações pessoais perante este Tribunal
encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

. Nome Completo;
. CPF;
. RG;
. Data de Nascimento;
. E-mail institucional'
. E-mail pessoal;
. Telefone Celular

. Endereço Residencial
Atesto também que o endereço de e-mail silvia@riberball.com.br, indicado como
endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que
é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

código de autenticidade dos dados prestados no cadastro TCESp:
B3B 1 404E 2F 91 9E542BEEB3FF3 DD4388C BEDE

1 DO7

22D2203CC3930238F60

Esta dcclaração foi certificada e sua autenticidade é garanticJa pela chave

74a0e849-4061 ^4327 -a}fc-b3d4999
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Para conferência, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos
e insira a chave acima, ou acesse ¡>elo eR code apresentado ao larJo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Atualização Cadastrat

Eu, Renata Correa Gregoldo, CPF 164.051.328-03, atesto que na data de lgl}TtZOZl
às 14:05:40 minhas informaçÕes pessoais perante este Tribunal encontram-se
atualizadas'no sistema Cadastro TCESp, constando os seguintes dados:

. Nome Completo;
. CPF;
. RG;
. Data de Nascimento;
. E-mail institucional;
. E-mail pessoal;
. Telefone Celular

. Endereço Residencial
Atesto também que o endereço de e-mail renata.rcorrea@gmail.com, indicado como
endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que
é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

c4c4E5F95446EDBAFB0991 56702CE7D8481 1 2D30CACABFEFD9AC7990E1

Esta declaração foi cerlificada e sua autenticidade é garantida pela chave

8993938a -432f -4dbb-8b3d-76 cb17 c61f79
Para conferência, acesse https://www4.tce.sp.gov,br/verificacao-documentos
e insira a chave acìma, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

