
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ: 02.230.481/0001-57 Inscrição Estadual: Isento

Praça Cônego Menezes, 246 Te!' (35) 3861-2066
Nepomuceno - Minas Gerais

TERMO ADITIVO Nº 03
Procedimento Licitatório nº 032/2019

Dispensa nº 020/2018
Contrato nº OS/2019

CONTRATANTE: 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.!!
02.230.481/0001-57, representado neste ato por seu diretor Elton Santos Lima Barrios, portador do CPF n!!
061.433.066-13.

CONTRATADA: MARIA DA GRACAOLIVEIRAVIANA E CIA LTDA ,situada na AV MONSENHORLUIZGONZAGA,nº 248, Bairro Centro,
cidade de Nepomuceno,estado Minas Gerais,inscrita no CNPJsob o n.º 06.934.561/0001-44, neste ato representada legalmente por Maria
das GraçasOliveira Viana, inscrita no CPFsob o n.º 526.000.688-72, sendo a dispensa feita pelo tipo menor preço por ITEM e
observados os preceitos da Lei n.!! 8.666, de 21.01.93, com as suas posteriores alterações.

OBJETO: Contratação de serviço prestação de serviço de publicidade em jornal escrito de circulação quinzenal. conforme
especiticaçàesabaixo:
Serviçode publicidade visual, no jornal escrito de nome melhor opção

• publicidade
• divulgação2 vezespor mês

CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem estabelecer o aditivo n!! 3 do contrato já referenciado, com as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - DA VIGÊNCIA. O prazo de vigência do contrato fica aditivado até 03 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA 2ª -DO VALOR. Após acordo o valor será alterado até 31/12/2021 de valor original de para R$ 2500,00 (dois
mil e quinhentos reais) anual, para o valor de 3.000,00 (três mil reais) passando a parcela mensal para R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA 3ª - DA RATIFICAÇÃO. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

Por estarem de acordo, firmam o presente aditivo na presença de duas testemunhas.

Nome da testemunha:

CPF: _

Assinatura:

Nome da testemunha: _

CPF: _

Assinatura:


