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ERRATA 
 
 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 

CONTRATO Nº 03/2021-01 ADITIVO 1/2021  

                                                                      PROCESSO Nº 01/2021 

              DL Nº 01/2021 

 
Objeto: prestação de serviços técnicos profissionais especializados de advocacia em juízo e de 
assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de 
saneamento básico. 
 
 
ERRATA – Fica alterado no Contrato nº 03/2021-01 Aditivo 1/2021 , publicado no DOM SC na Edição de 
nº 3561, data de 15/07/2021, as seguintes Clausulas: 
 
Onde se lê :  CLÁUSULA PRIMEIRA: O preço estabelecido no caput da Clausula III do Contrato aditado, 
a partir de 02/07/2021, passa a ser de R$ 1.849,43 (Hum mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e 
três centavos), mensais, totalizando o valor de R$ 5.548,29 ( Cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 
vinte e nove centavos) no exercício de 2021. 
Passa à Ler : CLÁUSULA PRIMEIRA: O preço estabelecido no caput da Clausula III do Contrato 
aditado, a partir de 05/07/2021, passa a ser de R$ 1.849,43 (Hum mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e três centavos), mensais, totalizando o valor de R$ 5.548,29 ( Cinco mil, quinhentos e quarenta e 
oito reais e vinte e nove centavos) no exercício de 2021. Prova de Regularidade com FGTS; (pessoa 
jurídica). 
 
Onde se lê: CLÁUSULA SEGUNDA: O presente instrumento terá vigência de 02 de Julho de 2021 à 01 
de 01 de Outubro de 2021, durante período de trâmites para processo licitatório. 
Passa à ler: CLÁUSULA SEGUNDA: O presente instrumento terá vigência de 05 de Julho de 2021 à 01 
de 01 de Outubro de 2021, durante período de trâmites para processo licitatório. 
 
 
Onde se lê:  Nova Trento, 02 de Julho de 2021. 
Passa à ler:  Nova Trento, 05 de Julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Nova Trento, 20 de Julho de 2021. 
 
 
 
 

______________________________ 
Maria de Lourdes Rover 
Presidente de Licitação 


