
1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE OURINHOS - CCMRO, doravante
denominada CONTRATADA, à vista do disposto no artigo 24, inciso XXVII da Lei Federal nO8.666/93 e
alterações e Contrato firmado com fundamento no Processo n? 458/2017 - Dispensa de Licitação n"
03/2017, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de coleta e transporte de
resíduos recicláveis e reaproveitáveis domiciliares, comerciais e industriais em 100% da área urbana do
município de Ourinhos, vêm ADIT Á-LO, para ficar consignado o que segue:

I - Fica reajustado o objeto contratual para o valor de R$ 433,56 (quatrocentos e trinta e três reais e
cinqüenta e seis centavos) por tonelada de material reciclável recolhido, reequilíbrio aplicado pelo índice
IGP-M do período conforme previsto em contrato, com limite máximo de 340 toneladas por mês.

11 - Pelo presente aditamento a Contratada fará jus a uma remuneração total estimada de R$ 884.462,24
(oitocentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
compreendendo o período de seis meses a partir da assinatura.

111 - A despesa do presente aditamento onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados nas
seguintes dotações:

03.05.00 - Departamento de Coleta de Lixo
03.05.01 - Diretoria de Coleta de Lixo
15.452.0603.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pessoal Decorrente Contratação de Terceiros

IV - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, para constar, lavra-se este termo, que vai devidamente as inado pelas partes e testemunhas.

SUPERINTE

Ourinhos, 16 de julho de 2018.
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