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10 Aditamento ao ntrato _020 é
prestação de ser iço de p queno reparo nas
redes de distribuição de a<Juae e goto limpeza,
Distrito de Nazaré de. ina , Porto do ~ endes
e povoado do cedro ão Jo é da argem
grande e Messias

Entre o SAAE - SERViÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO de Nepomuceno - MG, Autarquia
Municipal criada pela Lei n.° 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, firma WARLEI
DAVI, empresa inscrita no CNPJ sob o N°
36.690.488/0001-73, sediada à Rua Liliose Lourençoni, 24

B, Nazaré de Minas, CEP 37250-000, em
Nepomuceno/MG, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr. (a) Warlei Davi inscrito
no CPF sob o N° 053.173.626-10" doravante designada
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Termo Aditivo ao contrato celebrado em
17/04/2020, 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, no valor de R$ 9.600,00
(nove mil e seiscentos reais) anual, passa a ter
seu prazo prorrogado por mais 12 (doze) meses
a partir de 17 de abril de 2021, e encerrando-se
em 17 de abril de 2022.

Cláusula Terceira:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições presentes no co -ato original. J
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estarem justas e avençadas, as partes assinam o
presente termo aditivo em 2 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas que
subscrevem ..

Nepomuceno - MG, 17 de abril de 2021.

Elton antos Lima Barrios
Diretor do SAAE
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Warli Davi
Contratada

Prim' Testemunha
Edivaldo Jose dias

Segunda Testemunha


