
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ, órgão legislativo com 

personalidade judiciária, com sede em Bagé, na Av. 7 de Setembro, nº 812, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 09.213.402/0001-49, neste ato representado por seu Presidente, 

Vereador Carlos Adriano Silveira Carneiro, portador da C.I. nº. 1055668782, inscrito 

no CPF sob o nº. 772.184.260-34, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, nº 

391, bairro: Prado Velho - Bagé – RS, neste ato denominado de CONTRATANTE e a 

empresa SIDNEI AQUINO GASPARONI. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

11.611.640/0001-54, sediado(a) na rua Barão do Amazonas, 747, Centro, em 

Bagé/RS, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

Sidnei Aquino Gasparoni, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3039776786-

SSP/RS, e CPF nº 258.153.690-04, ajustam e acordam entre si o presente Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterada a cláusula segunda:  

O presente contrato terá sua vigência de 09 de agosto de 2019 até 08 de agosto de 

2020, conforme condições previstas na Cláusula Segunda. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterada a cláusula terceira: 

O valor da contratação é de R$ 190,00 (cento e noventa reais) mês/veículo, e, total 

mensal de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) pelo aluguel de 3 (três) vagas de 

garagem para os veículos da Câmara de Vereadores de Bagé e o valor anual de R$ 

6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais). 

 
 

 

 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido contrato, desde que não contrariem o 

que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 

 

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao 

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado, 

em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na 

presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

 

Bagé, 29 de julho de 2019. 

 

 

Vereador CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 

Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

Contratante 

 

 

SIDNEI AQUINO GASPARONI 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________________________ 

CPF:  

2. _______________________________________________ 

CPF: 

 
 
  


