
SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTE HIPICOS 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima Az vedo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim Aero orto 
Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: ea ic u l.com.br 

CEP: 13.875-044- Sao Joao da Boa Vista- SP 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: sento 

DECLARAÇÃO XVII 

b 
Eu, Jairo Hamilton Domingues, abaixo assinado, b asileiro, portador 

d RG n°4.807.038 e do CPF n°356.728.978-00, na qualidad de dirigente da 
StCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HÍPICOS, inscrita o CNPJ sob n° 
9 .403.281/0001-65, DECLARO, sob as penas da lei, que no Acordo de 
C operação celebrado não há repasse de recursos públicos; po ém, não contrata 
ou remunera a qualquer título, servidor ou empregado p 'blico em cargo 
cbmissionado ou em função de confiança de órgão ou entidade da Administração ' 
P~blica celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, ompanheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por a inidade. 

I 

São João da Boa Vista, 1 O de janeiro de 2020. 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HIPICOS 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima Az vedo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim Aero orto 
Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: ea ic u l.com.br 

CEP: 13.875-044- São João da Boa Vista- SP 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: sento 

DECLARAÇÃO XVIII 

Eu, Jairo Hamilton Domingues, abaixo assinado, b asileiro, portador 
do RG n°4.807.038 e do CPF n°356.728.978-00, na qualidad de dirigente da 
I , . • 
~OCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HIPICOS, 1nscnta no CNPJ sob n° 
97.403.281/0001-65, DECLARO, sob as penas da lei, que o uadro diretivo da 
Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos e o administr tivo da entidade 
~erenciada não possuem parentesco até 2° grau, inclusive or afinidade, com 
agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirig nte de órgão ou 
~ntidade da Administração Pública da mesma esfera overnamental ou 1 

~espectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em I nha reta, colateral 
ou por afinidade. 

São João da Boa Vista, 1 O de janeiro de 2020. 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPO 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima A7ill>vAr•n 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim AArl"1nn•-tn 

Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: =:..:..:.>iõ""-=-f'.:.:.=== 

CEP: 13.875-044 - Sao Joao da Boa Vista 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: 

DECLARAÇÃO XIX 

Eu, Jairo Hamilton Domingues, abaixo assinado, b ileiro, portador 
d RG n°4.807.038 e do CPF n°356.728.978-00, na qualidad de dirigente da 
SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HÍPICOS, inscrita CNPJ sob n° 
9f .403.281/0001-65, DECLARO, sob as penas da lei, que não c empresa(s) 
~rtencente(s) a parentes até 2° grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da 
~~ganização da Sociedade Civil e administrativo da entidade erenciada, ou de 
agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, diri de órgão ou 
ehtidade da Administração Pública da mesma esfera rnamental ou 

I 
rrspectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em li reta, colateral 
9u por afinidade. 

São João da Boa Vista, 1 O de janeiro de 2020. 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HfPICOS 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima Az vedo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim Aero orto 
Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: ea ic u l.com.br 

CEP: 13.875-044- São João da Boa Vista - P 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: I ento 

DECLARAÇÃO XX 

Eu, Jairo Hamilton Domingues, abaixo assinado, b asileiro, portador 
dp RG n°4.807.038 e do CPF n°356.728.978-00, na qualidad de dirigente da 
sbCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HÍPICOS, inscrita o CNPJ sob n° 
9~.403.281/0001-65, DECLARO, sob as penas da lei, que no Acordo de 
cboperação celebrado não há repasse de recursos pú licos, porém as 
~bntratações e aquisições/compras da Organização da Soe edade Civil com 
t. rceiros, foram realizadas com critérios impessoais e objetivos em observância 
aps demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Fed ral. 

São João da Boa Vista, 1 O de janeiro de 2020. 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTE HIPICOS 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima evedo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim Aer porto 
Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: ea ic ol.com.br 

CEP: 13.875-044- Sao Joao da Boa Vista SP 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual Isento 

DECLARAÇÃO XXI 

~ 
Eu, Jairo Hamilton Domingues, abaixo assinado, rasileiro, portador 

o RG n°4.807.038 e do CPF n°356.728.978-00, na qualidad de dirigente da 
OCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES HÍPICOS, inscrita no CNPJ sob n° 

~7.403.281/0001-65, DECLARO, sob as penas da lei, qu no Acordo de 
(ooperação celebrado não há repasse de recursos públicos; p rém, em futuros e 
i/mprevistos procedimentos de seleção de pessoal da Socieda e Sanjoanense de 
Esportes Hípicos, formada por quadro voluntário, obedecerá a critérios objetivos 
e em observância aos demais princípios do artigo 37, cap I da Constituição 

f ederal. 

I 

São João da Boa Vista, 1 O de janeiro de 2020. 


