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ERRATA REFERENTE AO II ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
062/2012 PUBLICADO EM 18/12/2013. 

 
ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço pelo qual foi contratado o objeto 
da Licitação, já devidamente aditado, será corrigido em 5,6096% 
pelo índice IGPM (FGV) apurado no período de dezembro de 2012 a 
novembro de 2013, totalizando R$ 21.913,96 (vinte e um mil, 
novecentos e treze reais e noventa e seis centavos), sendo o 
pagamento realizado nas seguintes condições: 
Item 1: R$ 8.448,76 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e seis centavos) em 01 (uma) parcela de R$ 1.408,76 (hum 
mil, quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos) e 05 (cinco) 
parcelas iguais de R$ 1.408,00 (hum mil, quatrocentos e oito reais), 
referente ao item 1. 
Item 2: R$ 12.673,15 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais e 
quinze centavos) que será pago conforme a necessidade de 
reposição das peças durante a execução do contrato. 
Item 3: R$ 158,41 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um 
centavos) por hora técnica que será paga conforme necessidade no 
período compreendido após o prazo de garantia da Manutenção 
Preventiva/Corretiva realizada e a data da próxima manutenção. 
 
LEIA-SE: 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço pelo qual foi contratado o objeto 
da Licitação, já devidamente aditado, será corrigido em 5,6096% 
pelo índice IGPM (FGV) apurado no período de dezembro de 2012 a 
novembro de 2013, totalizando R$ 21.913,96 (vinte e um mil, 
novecentos e treze reais e noventa e seis centavos), sendo o 
pagamento realizado nas seguintes condições: 
Item 1: R$ 8.448,76 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e seis centavos) em 04 (quatro) parcelas iguais de R$ 
2.112,19 (dois mil, cento e doze reais e dezenove centavos), 
referente ao item 1. 
Item 2: R$ 12.673,15 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais e 
quinze centavos) que será pago conforme a necessidade de 
reposição das peças durante a execução do contrato. 
Item 3: R$ 158,41 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um 
centavos) por hora técnica, sendo o total de 5 horas técnicas, 
correspondente a R$ 792,05 (setecentos e noventa e dois reais e 
cinco centavos) que será pago conforme necessidade no período 
compreendido após o prazo de garantia da Manutenção 
Preventiva/Corretiva realizada e a data da próxima manutenção. 
Maringá, 04 de fevereiro de 2014. 
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