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Erratas

AVISO DE ERRATA
ONDE SE LÊ:
ADITIVOS CELEBRADO EM OUTUBRO DE 2022
ESPÉCIE
CONTRATANTE
CONTRATADO
OBJETO
NATUREZA DO
ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 046/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLANDIA
LM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
Contratação de empresa especializada para reforma do campo de
futebol no povoado de Novolândia no município de Serrolândia BAHIA, conforme Convênio N° 15/2021 - SUDESB
1§ Fica prorrogado o prazo inicialmente contratado, por período de
12 (doze) meses, contados a partir do dia 17/10/2022, passando o
contrato a viger até o dia 17/01/2023.
§2º – Após o primeiro termo aditivo o valor global do contrato em R$
693.040,62 (seiscentos e noventa e três mil, quarenta reais e
sessenta e dois centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica
acrescento ao valor global o montante de R$ 126.507,58 (Cento e
vinte e seis reais, quinhentos e sete reais e cinquenta e oito
centavos), passando o valor global consolidado a ser R$ 819.548,21
(Oitocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte
e um centavos), representando o percentual aproximado de 18,25%
maior do que o valor global originalmente contratado, tudo em
conformidade com o Anexo deste Aditivo.
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