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3° Aditamento ao contrato de prestação de Serviços
034/2018
CONTRATANTE
- SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO pessoa JURiDICA
de direito PÚBLICO constituída sob a fonna AUTARQUIA
MUNICIPAL,
devidamente
inscrita no CNPJ/MF
sob
nO.02.230.481/0001-57,
com sede MEPO.MUCENO,
MG,
neste ato representada, nos termos dos seus estatutos sociais,
por ELTON SANTOS LIMA BARRlOS, brasileiro, casado,
engenheiro,
rua Heitor Espuri
141 apto 202 centro
Nepomuceno
MG, Cedula de Identidade n° 11562672,
CPF/MF n° 061.433.066-13, de outro lado, a CONTRATADA
- Instituição Financeira COOPERATIVA
DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSÃO
DA REGIÃO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB
COPERSUL.,
inscrita no CNPJ sob o nO. 18.966.739/0001-18,
e
estabelecida à Rua América Miari, 36 - Centro na cidade de Três
Pontas - Estado de Minas Gerais, neste ato representada por Lúcio
Flávio Campos Mendes, Diretor Financeiro, portador do CPF
004.107.256-17, RG M 7.852.375 e Meire Rozana de Castro,
Diretora Administrativa,
portador
do CPF nO 929.252.866-15,
denominada
simplesmente
CONTRATADA,
resolvem
firmar o presente Termo Aditivo ao contrato celebrado em
02/06/2019, na modalidade de Credenciamento 00112018, de
acordo com lei 8.666/93, com suas posteriores alterações
segundo as cláusulas e condições elencadas abaixo:

doravante

Cláusula primeira:
O contrato original de passa a ter seu prazo prorrogado por
mais 12 (doze) meses a partir de 28 de maio de 2021, e
encenando-se em 28 de maio de 2022.
Cláusula Segunda:
De acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Pela
prestação de serviços de arrecadação, objeto do Presente
Contrato, a CONTRATANTE
paga à SICOOB COPERSUL
tarifa pelos documentos com código de barras e prestação de
contas através de meio magnético, nas seguintes bases:
a -

R$ 1,56 (Um real e cinquenta

e seis ce tavos),

por guia

com código de barras paga no caixa;
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b .56 (Um real e cinquenta e seis centavos) por guia com
código de barras paga no TAA e arrecadador credenciado pela
ins'
ição financeira;
c . R 1,56 (Um real e cinquenta e seis centavos) por guia em
debito em conta do cliente;
d - R 1 56 (Um real e cinquenta e seis centavos) por guia pago
pela internet;
e - RS 1,56 (Um real e cinquenta e seis centavos) por guia com
corresp. Bancário

Conforme cláusula 183 Parágrafo lOdo contrato original, o
reajuste praticado observando a variação do fNPC nos últimos
12 meses 6,937290% (seis, noventa e três setenta e dois
noventas) por cento, os valores serão alterados para:
I - R$ 1,67 (Um real e cinquenta e seis centavos de real) por
documentos recebidos.
Cláusula Terceira:
Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
presentes no contrato original. E por estarem justas e
avençadas, as partes assinam o presente tenno aditivo em 2
(duas) vias de igual fonna e teor, na presença das testemunhas
que subscrevem.
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Meire Rozana '-de Castro
Diretora Administrativa

TESTEMUNHAS:
1 - Edivaldo José Dias
CPF 720.031.976-72

