
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2019 

 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do Rio 

Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval seco/RS, inscrito no 

CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. VILMAR 

VIANA FARIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 428883790-15 e portador da Cédula 

de Identidade sob nº 50470400-75 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Capitão 

Balbino, 940, nesta cidade de Erval Seco RS,, de ora em diante denominado simplesmente de 

CONTRATANTE, e, de outro lado, LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA., Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua 222, nº 246, salas 01, 02, 03 Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob nº 

03.725.725/0001-35, portadora dos direitos do domínio www.LeisMunicipais.com.br, neste ato 

representada por seu sócio administrador, Sr. CARLITO MELLO DE LIZ, brasileiro, maior, casado, 

portador do CIC nº 181.488.089-53 e da cédula de identidade nº 220.562, de ora em diante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR contrato original de nº 

81/2019, cujo objeto consiste no SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E 

PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CONTRATADA à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes de comum acordo decidem prorrogar o prazo de vigência por 12 

(dose) meses, de 26/03/2020 à 25/03/2021, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Considera-se como valor para a execução deste Termo a quantia de R$ 

1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), que corresponde a 04 (quatro) parcelas trimestrais de R$ 

435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais). Tais valores serão reajustados anualmente de acordo com o 

IGPM-FGV ou, na impossibilidade de aplicá-lo, conforme o índice que vier oficialmente substituí-lo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Acrescenta-se ao Termo inicial, no que tange ao objeto, a inclusão do 

sistema de pesquisa aos atos do Estado, com a legislação apresentada na mesma usabilidade do banco 

de dados da legislação do Município. A CONTRATANTE poderá, inclusive, solicitar URL à 

CONTRATADA para criação de Link com a Legislação Estadual na própria página institucional do 

Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 

forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

Erval Seco, RS, 29 de janeiro de 2020. 

 

 
VILMAR VIANA FARIAS CARLITO MELLO DE LIZ 

PREFEITO MUNICIPAL      LIZ Serviços Online Ltda. 

   CONTRATADA                       

 

De acordo em data supra 

 

Assessoria Jurídica 


