
SOROCABÀ

soaocABA

TERMO DE ADITAMENTO

TERMO No l0l/2021

CQNTRATO NO O4'SLC I2O2O

PROCESSO ADtt,ll NISTRATIVO No 2.332/201 9

o sERVIço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA,

estabelecido nesta cidade de Sorocaba, na Avenida Comendador Camillo Jtilio, n.o 255,

inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 71.480,560/0001-39, neste ato representado þor seu

Diretor Geral, Ronald Pereira da Silva, infra-assinado, na qualidade de Contratante, e a

HIDRODOMI DO BRASIL ¡NDI'STRIA DE DOMISSANEANTES LTDA,, COM SCdE à

Avenida Claudionor Barberi, no 1,300 A - Centrg, flâ cidade de Bariri/SP, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.o 08.406,359/0001-75, neste ato representado por seu Diretor

Comercial, Sr. Guilherme de Freitas Roveri José, infra-assinado, na qualidade de

Contratada, nos termos da Lei Federal n.o 8,666/93, consolidada pela Lei Federal n.o

8,883/94 e alteraçöes, pelo presente instrumento e para os efeitos legais, resolvem aditar

o contrato no 04/SLC12020, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 - Acrescenta-se o percentual equivalente a 25o/o (vinte e cinco por

cento), correspondente ao valor de R$ 215.075,00 (duzentos e quinze mil reais e setenta

e cinco reais), com fundamento noArtigo 65, inciso l, allnea b, S 1o, da Lei Federal no

8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2,1 As demais cláusulas e condiçöes inicialmente avençadas

permanecem inalteradas e em pleno vigor, E por estarem dessa forma justos e

combinados, assinam o presente Termo, que pass a a fazer parte integrante do
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instrumento originårio, em duas vias de igualteor e a fim de que surta os efeitos de fato

e direito desejados.

Sorocaba, 29 de novembro de2021,

Frefeltura de
:SOROGABA

G

Diretor Comercial da

Martins

Servigo Autônomo
de Agua e Esgoto

I
Diretor Gerar d, sffi¡11-rfu'luå*,o de sorocaba

1

Fi

F ROVERI JOSÉ

ido lndustria de Domissaneantes Ltda.

TESTEMUNHAS
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Frefeitura de

$OROCAËA
Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

TERMo oe crÊr¡crA E DE NonFtcAçÃo

CoNTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ACUA E ESGOTO DE SOROCABA,

CONTRATADA: HIDRODOMI DO BRAS¡I.II'¡OÚSTRIA DE DOMISEANEANTES LTDA.

GONTRATO N' (DE ORIGEM): 04/SLC/2020 - ADITAMENTO.

OBJETO: Fornecimento de polfmero catiônico para centrifuga'

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgarnento pelo Trlbunal de

Contas do Estado de Säo Paulo, cujo tråmite processual ocorrerá pelo sistema

eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista me extraindo cópias das

manifestaçöes de interesse, Deopachos e Decisöes, mediante regular

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo

indicados, em consonância com o estabelecido na Resoluçäo no 01/2011 do

TCESP;

c) Além de disponfveis no processo eletrôníco, todos os Despachos e Decisðes

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados

no Dlårio Oficialdo Ëstado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Säo Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei

Complementar no 709, de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,

a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

Civll;

d) Qualquer alteraçåo de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de

contato deverá ser comunicada pelo lnteressado, peticionando no processo.

e) As informaçöes pessoais dos responsáveis peta contratante estäo cadastradas

no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos ter-
mos previstos no Artigo 20 das lnstruçöes no011202A, conforme "Declaração(öes)

de Atualizaçåo Cadastral" anexa (s); e) é de exclusiva responsabilidade do con-

tratado manter seus dados sempre atualizados

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do proeesso até seu julgamento final e

conseq uente publicaçäo;
f,

L.
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Prefeltura de
soRo0lrBA

AUTORTDAOE UÁXl¡t¡A DO ÓneÃOle¡¡TIDADE:
Nome: Ronald Pereíra da Silva
Cargo: Diretor Geral
CPF: 156.609.138-14

s

Cargo: Di
OPF:156

retor Ge-ral
.609.138-14

RESPONSÁVE|S QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo

ome: Rona ra da
Cargo:
CPF:1 56.609.138-14

Pela

José
Carg0:
QPF:21 098-66

o DE DESPESA DA GONTRATANTE:

ra
Cargo:
CPF: I 56.609.138-14

Produçäo

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

b) Se for o câso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, lnterpor recursos e o que mals couber.

Sorocaba, 29 de novembro de 2A21"

PELA HOMOLOGAç,IO
BtLTDADE DE LtCrrAÇÃO:

DO GERTAME OU RATIFIGAçÃO DA

reira da

t
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Prefeltura de

SOROCABÅ
Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

DEcLARIçÄo

1. ldentlficaçåo do Dirlgente:

Nome: Guilherme de Freitas RoveriJoeé CPF: 213.587.098-66

Cargo: Diretor Comercial

Empresa: HIDRODOMI DO BRASIL INDiJSTRIADE DOMISSANEANTES UrDA.

Telefone: (16) 3289.8420 E-mail: guilherme@hidrodomi.com

2. Declaraçåo:

DECLARO ter conhecimento das vedaçöes constantes no artigo 73-4, da Lei Orgânica do

Municfpio, e no artigo 1o da Lel Municlpal no 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo

Decreto Munícipal20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal no 20.903

de 11 de dezembro de 2013, onðe estabelecem as hipóteses impeditivas de contrataçåo, e que:

|l nao incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibllldade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo,

( ) tenho dtividas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s)

do referido artigo e, por essa razäo, apresento os documentos, certidões e informaçöes

complementares que entendo necessários å verificaçåo das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob,as petlas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal no 7.115,

de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsídade ldeológlca), que as

informaçðes aqui prestadas säo verdadelras.

Sorocaba, 29 de novembro de 2021,

k
Diretor commercialda ido lndristria de Domlssaneantes Ltda

RG 28.090.464-2
{
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Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

CONTRATOS OU ATOS JUR¡DICOS ANALOGOS

DECLARAçÃO DE DOCUMENTOS À DIS:POSIçAO OO TRIBUNAL

ooNTRATANTE: SERVIçO nUTÔNOMO OE ÁeUA E ESGOTO DE SOROCABA.

CNPJ No: 71,480.560/0001 -39

CONTRATADA: HIDRODOMI DO BRASIL INDI'STRIA DE DOMISSANEANTES LTÐA.

CNPJ No: 08.406.359/0001 -75

CONTRATO N" (DE ORIGEM): no 04/SLCl202t

DATA DAASSINATURA:

OBJETO: FORNECIMENTO DE POLIMERO CATIONICO PARA CENTRIFUGA.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da

Lei, que os demais documentos orlginais, atinentes å correspondente licitaçäo,

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem å disposiçåo

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e seräo remetidos quando requisitados.

Soroeaba, 29 de novembro deZA?J.

Ronald
Cargo:

da Silva
Geral

ronald sp.gov,br

Radlgldo por lngrld Maohado d€ Camargo Fara - ùN"LeJ-,,


