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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012 - LOCAÇÃO 
 

Pelo presente, de um lado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio 
Bananal, com sede à Ladeira Bela Vista, 188, Santo Antônio, Rio Bananal - ES, CEP: 
29.920-000, Tel.: (27) 3265-1244, inscrito no CNPJ sob o nº 27.562.511/0001-53, 
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 (locatário) e, de outro, Sr. ADRIANO 
TEIXEIRA SAITER, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 236.972 SSP/ES, e 
CPF 191.416.292-72 e sua esposa ANALIA CESCHINI SAITER, brasileira, casada, 
agricultora, portadora do RG 564.597 SSP/ES, e CPF 713.656.137-04, residentes e 
domiciliados no Córrego Iriritimirim, zona rural, Rio Bananal – ES, o Sr PEDRO 
ALBERTO SAITER, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 1.096.464 SSP/ES, 
e CPF 798.376.547-91 e sua esposa ANA MARIA GERA SAITER, brasileira, casada, 
agricultora, portadora do RG 1.307.212 SSP/ES, e CPF 036.253.797-67, residentes e 
domiciliados no Córrego Iriritimirim, zona rural, Rio Bananal – ES (locador), ambos já 
qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte 
termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

Cláusula Primeira – Em razão da perda natural do poder aquisitivo da moeda, 
e com o intuito de preservar o equilíbrio econômico e financeiro, fica autorizada a 
atualização financeira do contrato, por meio da aplicação do IGP-DI (FGV) relativo ao 
período de dezembro de 2016 a novembro de 2018, passando-se o valor mensal para 
R$ 1.732,40 (Hum mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). 

PARAGRAFO PRIMEIRO – O valor contratual total para o Exercício de 2019 será 
de R$20.788,80 (Vinte mil, setecentos e oitenta e oito reais, oitenta centavos) a serem 
pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.732,40 (Hum mil, setecentos e trinta e dois 
reais e quarenta centavos) 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para o exercício de 2019 a contratação onerará a seguinte 
dotação orçamentária: 
100.015.17.512.0035.2.135 – Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 
33903600000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -  FICHA 18 
 

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, o presente aditivo, no artigo 57, caput, II 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Cláusula Terceira - Ficam inalteradas as demais disposições contratuais. 
 

 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/ES, 26 de dezembro de 2018. 
  
  

De acordo: 
 
 
LOCADOR: ____________________________________________________ 
 
 
LOCATÁRIO: ___________________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
__________________________  _____________________________ 

 
 


