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ERRATA
Diário Oficial do Município nº 2645 do dia 28 de outubro de 2022, pág.2.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 095PP-2022
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
004-2022-PE

Onde se lê:
O presente Termo Aditivo, vem acrescer os quantitativos dos produtos no item
02 do lote 01 e itens 01 e 02 do lote 11, acrescento o valor total em
aproximadamente 0,58% (zero virgula cinquenta e oito por cento) e no montante
Síntese
exato de R$ 3.653,96 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e
seis centavos), alterando o valor total do instrumento contratual para R$
636.574,79 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
setenta e nove centavos).

Leia-se:
O presente Termo Aditivo, vem acrescer os quantitativos dos produtos no item
02 do lote 04 e itens 01, 02 e 03 do lote 11, acrescento o valor total em
Síntese aproximadamente 0,66% (zero virgula sessenta e seis por cento) e no montante
exato de R$ 4.209,32 (quatro mil, duzentos e nove reais e trinta e dois
centavos), alterando o valor total do instrumento contratual para R$ 637.130,15
(seiscentos e trinta e sete mil, cento e trinta reais e quinze centavos).
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