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TERCEIRO TERMO ADITIVO  

CONTRATO Nº 005/2016 
 

Pelo presente, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL 
(contratante) neste ato representado pelo Diretor o Sr. Sidnei Saiter, brasileiro, casado portador 
do CPF 078.190.867-18, C.I.: 1.507.144 - SPTC/ES com domicílio na Rua Antônio Capeline, 30, 
Santo Antônio, Rio Bananal - ES e de outro, E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. 
(contratada), a qual já qualificada no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o 
seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo: 
I – Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação 

dos serviços contratados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

II – Promover o reajuste do valor mensal a ser pago à Contratada por meio da aplicação do 
percentual de 9,694 % (nove vírgula seiscentos e noventa e quatro por cento) correspondente ao índice 
acumulado do IGP-M desde o mês de dezembro de 2017 até o mês de novembro de 2018.  

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art. 57, caput, IV e art. 65, 
caput, II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade 
dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência, sendo imprescindível para a 
autarquia contar com os serviços de informática contratados junto à contratada em valores devidamente 
reajustados, conforme disposto na Cláusula Sétima da avença originária. 

Cláusula Terceira – Em decorrência do presente aditivo, fica definido o seguinte: 
I – O novo valor contratual total para o exercício de 2019 será de R$41.744,52 (Quarenta 

e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), haja vista a aplicação 
do percentual de 9,694% (nove vírgula seiscentos e noventa e quatro por cento) correspondente ao índice 
acumulado do IGPM de dezembro de 2017 até o mês de novembro de 2018, o qual será pago em 12 
(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme o disposto na Cláusula Sétima, 
Parágrafo Segundo do contrato. 

II - No exercício de 2019, a contratação onerará a seguinte dotação orçamentária: 
100015.1751200352.135 – Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 
33904000000 – Serviços de Tecnologia da Informação – Ficha 09 

Clausula Quarta – As demais cláusulas permanecem inalteradas e em plena vigor. 

  E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em três vias 
de igual teor, com a assinatura das testemunhas. 

 Rio Bananal, 26 de dezembro de 2018. 

 De acordo: 

 

______________________________________________ 

SIDNEI SAITER – DIRETOR DO SAAE 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

CONTRATANTE 
 

______________________________________________ 

SUZANY MEDEIROS LEITE – PROCURADORA 
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

____________________________ 

____________________________ 

 


