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 QUARTO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 003/2016 

 

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 o banco BANCO BRADESCO S.A, CNPJ 
60.746.948/0001-12 (contratada), neste ato representado por Sra. Daniela Sampaio de Souza 
Oyadomari, Analista Suporte Comercial Pleno, casada, brasileira, portadora do RG nº 586612203 
- SSP/BA e CPF n° 899.887.795-34 e Sra. Eliete Maria Martins de Souza, Analista Suporte 
Comercial Pleno, casada, brasileira, portadora do RG nº 22.120.485-4 – SSP/SP e CPF nº 
294.021.648-71, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

 

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de 
promover a prorrogação do contrato 003/2016, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir 
01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. 

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no inciso II, art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista o interesse desta autarquia na continuidade dos serviços 
prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência, sendo imprescindível para a autarquia 
contar com os serviços prestados pela contratada, conforme disposto na Cláusula Primeira da avença 
originária. 

 Cláusula Terceira – Em decorrência do presente aditivo, fica definido o seguinte: 
 I – valor contratual originário: R$12.960,00 (Doze mil, novecentos e sessenta reais) 

II – media de valor mensal arrecadado pelo Banco Bradesco S.A durante os meses de 
janeiro a novembro exercício de 2018: R$540,00 (Quinhentos e quarenta reais); 
 III – valor contratual total para o Exercício de 2019 estabelecido com base no valor mensal 
arrecadado em 2018 com acréscimo de 25% para cobertura de eventual aumento de arrecadação 
pelo Banco Bradesco S.A no ano de 2019: R$8.100,00 (Oito mil e cem reais). 
. PARAGRAFO ÚNICO: No exercício de 2019, a contratação onerará a seguinte dotação 
orçamentária:  

100015.1751200352.135 – Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 

3390390000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – FICHA 08 

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

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Termo Aditivo, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

 
Rio Bananal/ES, 26 de dezembro de 2018. 

 

De acordo: 

 

Pelo SAAE DE RIO BANANAL :     ________________________________________ 
                                                                        Sidnei Saiter 
                                                                              Diretor 

Pela CREDENCIADA:                    

________________________________________ 
Daniela Sampaio de Souza Oyadomari 

Representante Legal 
                                                     

________________________________________ 
Eliete Maria Martins de Souza  

Representante Legal 
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