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ERRATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 670/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ, INFORMA 

QUE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 670/2021 – CLÁUSULA QUARTA 

ONDE SE LÊ: 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1 - O contrato vigorará até o final do ano (do exercício fiscal), podendo ser prorrogado, 

de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, 

por meio de termo aditivo.  

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 

8.666/93;  

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(Cinco) dias após a emissão do Contrato. 

 

Leia-se: 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1 - O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a 

Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.  

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 

8.666/93;  

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(Cinco) dias após a emissão do Contrato. 

 

Por erro material (equívoco de digitação), fica corrigida a redação do Contrato 

Administrativo N° 670/2021 – Cláusula Quarta acima referida da forma mencionada.  

 

Apontamos o item 14.2 do Edital 052/2021: “14.2 - Prazo de Vigência do Contrato: O 

Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua assinatura e terá vigência de 12 

(doze) meses.” 

             

        Altamira-PA,15 de Dezembro de 2021 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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CERTIDÃO 

 

Certifico e dou fé que na página 314 do contrato administrativo nº 670/2021, do Pregão 

Eletrônico SRP nº 052/2021, houve um erro de digitação na Cláusula quarta do contrato. 

 

Onde se lê: 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1 - O contrato vigorará até o final do ano (do exercício fiscal), podendo ser prorrogado, 

de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, 

por meio de termo aditivo.  

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 

8.666/93;  

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(Cinco) dias após a emissão do Contrato. 

 

Leia-se:  

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1 - O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a 

Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.  

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 

8.666/93;  

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(Cinco) dias após a emissão do Contrato. 

 

 

Os demais atos permanecem inalterados. Será realizada publicação de retificação no 

Portal da Transparência do Município e no Diário Municipal de Altamira. 

 

 

 

       Altamira-PA, 15 de Dezembro de 2021. 
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CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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