
 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2015-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 a empresa 

EMPRESA PERI SALVADOR COGOY DA SILVA, tendo seu Contrato Social 

registrado na Junta Comercial do Estado do RS nº. 43107028048 de 24/03/2006, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº. 07.908.626/0001-40 , com 

sede na RUA Idelfonso Pegas nº. 2747,– na cidade de Bagé, neste ato representado 

pelo Sr. Peri Salvador Cogoy da Silva , brasileiro, natural de Bagé, casado, portador 

da CI/SSP/ Nº6055586017 , CPF  nº 898385480-49, residente e domiciliado à rua 

Idelfonso Pegas n°. 2747, cidade de Bagé, neste ato denominado de CONTRATADA, 

ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterada a Cláusula Segunda: 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância mensal de R$ 823,28 

(oitocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), e anual de R$ 9.879,36 (nove 

mil e oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), importância que inclui 

as despesas relativas a tributos federais, estaduais e municipais, fretes, taxas e 

emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todos os 

ônus diretos e indiretos, inclusive referentes ao Benefício de Despesas Indiretas (BDI), 

incluindo a garantia, referida na Cláusula Terceira 

 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterada a Cláusula Terceira: 

 

O presente contrato terá sua vigência de 10 de agosto de 2018 até 9 de agosto de 

2019. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 35/2015-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, 31 de julho de 2018. 

 

Vereador EDIMAR FAGUNDES CARDOSO 

Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

Contratante 

 

PERI SALVADOR COGOY DA SILVA 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________________________ 

CPF:  

2. _______________________________________________ 

CPF: 


