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TERMO ADITIVO Nº87/2018 QUE VISA 
PRORROGAR E ALTERAR O CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 53/2017 (1º aditivo). 

 
 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 81.140.303/001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges n.º 201, neste Município, aqui 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado Chefe de Gabinete, o Sr. RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, portador do CNPF/MF n° 025.037.599-04 e CI.RG n° 6.114.589-3, residente e domiciliado à Rua 

Dra. Zilda Arns Neumann, nº 527, Bairro Jardim Pérola do Atlântico, neste Município, e de  outro lado a empresa 

LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 222, nº 246, Sala 1,2,3, 

Bairro: Meia Praia, CEP: 88220-000,  na cidade de Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35, 

portadora dos direitos do domínio 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, aqui denominada CONTRATADA(O), ajustam o presente termo aditivo contratual que visa 

aditar a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na implantação, 

consolidação, por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais de efeito externo (Lei 

Orgânica, Leis Complementares e Leis Ordinárias) com a disponibilização na rede mundial de 

computadores – internet, utilizando um sistema com avançada tecnologia de hardware e software 

propiciando pesquisas rápidas aos administradores públicos e a população, desse Município de 

Itapoá/SC, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

12/2017 - PROCESSO Nº 99/2017, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO  

O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº53/2017, em 12 (doze) meses, contados a partir 

do dia 08/09/2018, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com 

os interesses da Administração Pública.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO  

Altera a cláusula quinta reajustando o valor inicial total para R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais), que 

serão pagos em 04 (quatro) parcelas trimestrais de R$ 1.095,00 (um e noventa e cinco reais).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO  

Acrescenta-se ao termo inicial, no que tange ao objeto, a inclusão do sistema de pesquisas 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: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº53/2017, desde que não contrariem o que ficou 

convencionado no presente Termo de Aditivo. 
 

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato 

Administrativo nº53/2017, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita. 

 

Itapoá/SC, 05 de setembro de 2018. 
 

 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 
RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 
CHEFE DE GABINETE/FISCAL DO CONTRATO 

 
CONTRATADA 
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 
CARLITO MELLO DE LIZ 
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Continuação  1ºTermo aditivo ao Contrato nº53/17 
Fls.2/2.  

 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
NOME: 

CNPF/MF:  

 
 
 
NOME: 

CNPF/MF:  
 
 


