SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Cônego Menezes, 246 Tel.: (35) 3861-2066
Nepomuceno - Minas Gerais

3°
Aditamento
ao
contrato
de
serviços
agenciamento e divulgação de imagem 21/2018
Entre o SAAE - SERViÇO

AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO de Nepomuceno - MG, Autarquia
Municipal criada pela Lei n.o 013/97, de 28/03/97 com
sede na Praça Cônego Menezes, 246, Centro, inscrito
no CNPJ sob o n.o 02.230.481/0001-57, doravante
denominada
simplesmente
CONTRATANTE,
representado neste ato por seu diretor Elton Santos
Lima Barrios, portador do CPF nO 061.433.066-13 e,
de outro lado, a MICHELE SALES BARBOSA - ME,
situada na Rua Rubens Ribeiro, nO44, Bairro Centro,
cidade de Nepomuceno, estado Minas Gerais, inscrita
no CNPJ sob o n. ° 19.540.496/0001-14, neste ato
representada
legalmente
por
Ricardo
Moreira
Gonçalves, procurador, inscrito no CPF sob o n.o
058.473.916-84,
doravante designada simplesmente
CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Termo

Aditivo ao contrato celebrado em 13/04/2018, na
modalidade de DISPENSA, de acordo com 8.666/93,
com suas posteriores alterações segundo as cláusulas e
condições elencadas abaixo:

Cláusula primeira:
O contrato original de passa a ter seu prazo prorrogado
por mais 12 (doze) meses a partir de 13 de abril de
2021, e encerrando-se em 13 de abril de 2022.

Cláusula Segunda:
O contrato
menSaiS

original R$400,00

(quatrocentos

reais)

Cláusula Terceira:
Permanecem inalteradas as demais cláusula
condições presentes· no contrato origin~.
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E - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Cônego Menezes, _46 Tel.: r 3861-_066
epomuceno - ~1inas Gerai

e tar m ju ta e a ençadas, as partes assinam o
pres nt t rmo aditi o em 2 (duas) vias de igual forma
e teor na pre ença das testemunhas que subscrevem.

Nepomuceno - MG, 13 de abril de 2021.

primeiti!iha

Edivaldo Jose dias

Segunda Testemunha
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