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Serrolândia

Erratas

AVISO DE ERRATA

ONDE SE LÊ:
ESPÉCIE
CONTRATANTE
CONTRATADO
OBJETO

NATUREZA DO
ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 188/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA / FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
LM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação das
Escolas Municipais dos Povoados de Saracura, Algodão e Várzea
Bonita, no interior do município de Serrolândia, celebrado em
17/09/2021.
§1º – Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente
contratados, na forma do anexo I deste Aditivo.
§2º – Após o primeiro termo aditivo o valor global do contrato em R$
604.803,89 (Seiscentos, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e
sessenta reais e oitenta e nove centavos). Em virtude do presente termo
aditivo, fica suprimido do valor global o montante de R$ 36.189,76 (Trinta
e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos),
passando o valor global consolidado a ser R$ 640.993,65 (Seiscentos e
quarenta mil, novecentos e noventa e três reais, sessenta e cinco
centavos), representando o percentual aproximado de 5,98% maior do
que o valor global originalmente contratado, tudo em conformidade com
o Anexo deste Aditivo.
23/05/2022
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LEIA SE:
ESPÉCIE
CONTRATANTE
CONTRATADO
OBJETO

NATUREZA DO
ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 188/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA / FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
LM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação das
Escolas Municipais dos Povoados de Saracura, Algodão e Várzea
Bonita, no interior do município de Serrolândia
Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente contratados,
na forma do anexo I deste Aditivo.
§2º – Após o primeiro termo aditivo o valor global do contrato em R$
743.844,95 (Setecentos, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e
sessenta reais e oitenta e nove centavos). Em virtude do presente termo
aditivo, fica suprimido do valor global o montante de R$ 36.189,76 (Trinta
e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos),
passando o valor global consolidado a ser R$ 780.034,71 (Setecentos e
oitenta mil, trinta e quatro reais, setenta e um centavos), representando
o percentual aproximado de 4,87% maior do que o valor global
originalmente contratado, tudo em conformidade com os Anexos deste
Aditivo
23/05/2022

DATA DE
ASSINATURA
CPF CREDOR: 39.398.515/0001-27
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