
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2019.  
 

 
Que entre si realizam, o Município de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, 
com sede administrativa na Avenida do Comércio – 364, CNPJ nº 87.613.212/0001-22, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob 
nº. 373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, 

residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, na cidade de Erval Seco- RS., denominado 

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

Direito Privado, com sede na Rua 240, nº 400, Sala 02,  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 081/2019, 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 (doze) meses, de 26/03/2022 à 25/03/2023, 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).  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições contratuais permanecem 

inalteradas. 

 

E por estarem desta forma justos e acertadas as partes assinam o presente documento em três vias 

de igual teor e forma para que o mesmo surta os efeitos legais. 

 

  Erval Seco/RS, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

______________________                        ______________________ 

LEONIR KOCHE                     CARLITO MELLO DE LIZ 

PREFEITURA MUNICIPA    LIZ Serviços Online Ltda. 
 
 
 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 


