
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

Autarquia Municipal

TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 000019/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2017 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE ARACRUZ E A EMPRESA GUARANA DIESEL 
LTDA ME

Pelo presente instrumento, de um lado, como contratante , o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ, pessoa jurídica de direito público, sob a forma de Autarquia 
Municipal, criada pela Lei n° 10 de 20/04/67, representada legalmente pelo seu Diretor Geral 
Sr. Elias Antônio Coelho Marochio, portador do CPF nº 578.263.237-20, e de outro lado, como 
contratada , GUARANA DIESEL LTDA ME, neste ato representado legalmente pelo Sr. 
Douglas Tófoli Carlesso, portador do CPF 129.534.327-44, resolvem aditar o contrato originário 
decorrente do Pregão Eletrônico Nº 49/2016 - processo nº 126/2016, o que fazem nos termos 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO

1 - Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de duração do contrato 
por mais 12 (doze) meses, com início no dia 24/02/2018 e término no dia 23/02/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR

2 - Fica aditivado o presente contrato no valor de R$ 15.500,00 para peças e R$ 15.000,00 para 
serviços de manutenção em retroescavadeiras. A Dotação Orçamentária para fazer face ao 
objeto do presente aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 
002001.1751200022.002.3390300000. 20000000 e 002001.1751200022.002. 
33903900000.20000000

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

3 - As cláusulas não revogadas ou modificadas expressamente neste termo aditivo ficam 
ratificadas e inteiramente em vigor.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

4 - Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz (ES), para dirimir quaisquer pendências 
decorrentes deste termo aditivo, com expressa e irrevogável renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, para que produza seus efeitos de direito.

Aracruz-ES, 09 de fevereiro de 2018.

Elias Antônio Coelho Marochio                                  Douglas Tofoli Carlesso


