
 

 

CONTRATO Nº 13.005/2022 

TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 13.001/2019 DE CONCESSÃO 

DE USO ONEROSA DO BAR/LANCHERIA DA FUNDARTE 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE, 

instituição pública de direito privado, com sede na Rua Capitão Porfírio, nº 2.141, na 

cidade de Montenegro/RS, CNPJ nº 90.896.275/0001-48, neste ato representada por sua 

Diretora Executiva Sra. Júlia Maria Hummes, aqui denominada CONCEDENTE, e de 

outro lado Leonardo Machado Hilgert – MEI, com sede na Rua Fernando Ferrari, nº 

1.450, Centro na cidade de Montenegro/RS, CEP: 95.780-000, CNPJ 29.942.826/0001-

51, aqui denominada CONCESSIONÁRIA, representada pelo Sr. Leonardo Machado 

Hilgert, CPF: 802.698.690-34 e RG: 6041510923, resolvem alterar a Cláusula 2ª, 

referente ao tempo de vigência do presente contrato e a Cláusula 4ª, que se refere ao valor 

pago pela Concessionária à Concedente do instrumento original firmado em 29 de janeiro 

de 2019, passando a partir desta data a ter a seguinte redação: 

 

2ª) O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do dia 28/02/2022, sendo 

prorrogado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso não haja notificação 

em contrário de qualquer das partes com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

4ª) Pela presente concessão, pagará a CONCESSIONÁRIA à CONCEDENTE, 

diretamente na Tesouraria da FUNDARTE, mensalmente, até o dia 10 (dez) subseqüente 

ao vencido, o valor de R$ 1.209,59 (Hum mil e duzentos e nove reais e cinquenta e 

nove centavos). Será reajustado anualmente, tendo como base o percentual da correção 

da URM do período. 

 

Fica acertado que as demais cláusulas do contrato original continuarão em vigor, 

completando-se com o presente instrumento. 

 

E por estarem de acordo e contratados, firmam o presente termo aditivo de contrato em 

03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Montenegro, 03 de março de 2022.  

 

    

CONCEDENTE                                                                         CONCESSIONÁRIA 

                                                                              

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________                                ____________________________ 

 


