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S Hj GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
›-'z“'.?' SECRETARIA DA CULTURA

“nf LG . ' I .Gabmete do Secreta no

*_ Í TERMO DE c|ÊNc|A E DE No1'i|=|cAçÃo
CONTRATO DE GESTÃO

Contratante SECRETARIA DA CULTURA
Contratada Catavento Cultural e Educacional - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE

CULTURA

zl\l° do Ajuste na Origem O 4° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 0212017
i

Objeto ,Fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura,
lmaterializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem
ídeâenvolvidas junto ad MUSEU CATAVENTO.

Advogadois) W ,
<'>Facultativo. indicar quandojá constituido. O "Z O W"
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual,
até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.

l.ocA|. E DATA: são Paulo, falas de 2013

ÓRGÃO PúB|.|co CONIRATANTE
Nome e cargo: Romildo Campello - Secretário da Secretaria de Cultura
Email romildocam eIlo@ br:Z “_ p .sp.qov.

romildocam Ilo _ maitcom

/Assinatura/E 6 ,
, '/ < -

¿/

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA ^
Nome e cargo: Alberto de Lima - Diretor Executivo - Catavento Cultural e Educacional - CCE
E-mail institucional: alberto,lima(ã)cataventocultural.orq.br

/i ri
Assinatura: fg/ /¿/Í”/.

DsEN 1

Rua Mauá, 51 - Luz - sãípõuao/sp PABX; (11) 3339-8114
CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br
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