
 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  1/2015-CL 

 

 

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 Edimar Fagundes Cardoso, portador da C.I. nº. 1050981024  inscrito no 

CPF sob o nº. 581.905.030-49, residente e domiciliado na Rua João Telles, nº 1549, 

Ap 501 - Bagé – RS, neste ato denominado de CONTRATANTE e PAULA LOPES 

GROEGER, tendo o seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul sob nº 4024506 em 10/11/2014, inscrita no CNPJ Nº 

17.703.043/0001-36, com sede na Rua RBS TV BAGÉ Nº 142, bairro Jardim do 

Castelo – Bagé - RS, neste ato representada por sua proprietária Sra. Paula Lopes 

Groeger, carteira de identidade nº 5088142566  expedida pela SSP/RS, e CPF Nº 

026.223.590-04, residente e domiciliada na rua RBS TV nº 142, Bagé – RS neste ato 

denominada de CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

 

Fica alterada a cláusula Oitava do valor do contrato nº 01/2015, e Termo Aditivo de 

2016, repactuando o valor conforme faculta a legislação vigente Art. 65, inciso II, letra 

“d” da Lei nº 8.666/93 

 

De:  A CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA mensalmente pelo posto de  cada 

recepcionista o  valor  de R$ 2.175,29 (dois mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e 

nove centavos), e o valor anual de R$ 104.413,76 (cento e quatro mil e quatrocentos e 

treze reais e setenta e seis centavos), pelos quatro postos e pelo posto de cada 

Motorista o  valor  de R$ 3.440,17 (três mil e quatrocentos e quarenta reais e dezessete 

centavos), e o valor anual de R$ 123.846,14 (cento e vinte e três mil e oitocentos e 



 

 

quarenta e seis reais e quatorze centavos), pelos três postos,  importâncias que inclui 

as despesas relativas a tributos federais, estaduais e municipais por ventura incidentes 

sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguros contra acidentes de 

trabalho, emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como 

todos os ônus diretos e indiretos. 

 

Para: A CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA mensalmente pelo posto de  cada 

recepcionista o  valor  de R$ 2.436,32 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e 

trinta e dois centavos), e o valor anual de R$ 116.943,36 (cento e dezesseis mil e 

novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), pelos quatro postos e pelo 

posto de cada Motorista o  valor  de R$ 3.852,99 (três mil e oitocentos e cinquênta e 

dois reais e noventa e nove centavos), e o valor anual de R$ 138.707,64 (centro e trinta 

e oito mil reais e setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), pelos três 

postos,  importâncias que inclui as despesas relativas a tributos federais, estaduais e 

municipais por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, 

seguros contra acidentes de trabalho, emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, bem como todos os ônus diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterada a Cláusula Nona da Vigência e da Eficácia (do prazo) do Contrato nº 

01/2015-CL, prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para dia 25 de 

fevereiro de 2019, conforme faculta a legislação vigente. 

 

  CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 01/2015-CL, 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, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

                             Vereador EDIMAR FAGUNDES CARDOSO 

                                       Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

                                                                  Contratante 

 

                            

                      PAULA LOPES GROEGER 

                                             Contratada   

                            

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________________________ 

CPF:  

2. _______________________________________________ 

CPF: 


