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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

ERRATA DE CONTRATO 

 

Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, torna público para conhecimento dos interessados, 

que devido às condições climáticas desfavoráveis na noite de domingo, 12 de dezembro de 2021, o Cortejo 

Natalino previsto na programação do Natal Encantado em Coronel Xavier Chaves ficou impossibilitado de 

se apresentar e, considerando os custos de transporte e figurino dos integrantes que estavam de prontidão 

para a apresentação, além do interesse dessa administração em proporcionar à população o evento 

programado, resolve assim, realizar alterações no contrato original com a empresa MARCELA PAIVA 

DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 35.222.099/0001-50, assinado em 1º de dezembro de 2021, assim 

como se segue: 

 

FICA RETIFICADO: 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

• Onde-se lê: 

2.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Cortejo Natalino com duração 

aproximada de 01 hora, no dia 12 de dezembro de 2021, a partir de 20h, atração esta, inclusa na 

programação do Natal Encantado em Coronel Xavier Chaves/MG. 

 

• Leia-a se: 

2.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Cortejo Natalino com duração 

aproximada de 01 hora, no dia 17 de dezembro de 2021, a partir de 20h, atração esta, inclusa na 

programação do Natal Encantado em Coronel Xavier Chaves/MG. 

. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

• Onde-se lê: 

5.1 - O valor global do contrato é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), já inclusos os 

impostos devidos, obedecidas as condições fixadas na proposta. O pagamento será pago 

posteriormente à execução do serviço. 

 

• Leia-a se: 

5.1 - O valor global do contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já inclusos os impostos devidos, 

obedecidas as condições fixadas na proposta. O pagamento será pago posteriormente à execução do 

serviço. 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

_________________________ 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 

Prefeito Municipal 


