
  
  

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
 
Nº 1.846                                                           Conde, 28 de dezembro de 2020 
 
CRIADO PELA LEI 156/95. 
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 
 

Nº do Contrato: 00133/2020; 

Nº do Aditivo: 01; 

Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/PB; 

Contratado: TCL – TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA; 

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, o acréscimo de valor em 

17,98%, correspondente ao montante de R$ 57.726,10 (cinquenta e sete 

mil, setecentos e vinte e seis reais e dez centavos), supressão de R$ 

31.830,11 (trinta e um mil, oitocentos e trinta reais e onze centavos), 

gerando uma diferença de R$ 25.895,99 (vinte e cinco mil, oitocentos e 

noventa e cinco mil e noventa e nove centavos), a serem incorporados ao 

montante contratado, conforme documentação fls. 02 ás 87, o acréscimo 

de valor em 17,98% (fls. 03, 73 as 81, 101 as 107,113 as 116) em relação 

ao valor contratado e supressão de 9,92% em relação ao montante 

contratado, conforme fls 102, para suprir as necessidades da obra em 

epígrafe, destinada a atender a demanda do município de Conde/PB. 

Valor do aditivo: R$ 57.726,10 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e 

seis reais e dez centavos); 

Valor da supressão: R$ 31.830,11 (trinta e um mil, oitocentos e trinta reais 

e onze centavos); 

Valor Global: R$ 346.919,83 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos 

e dezenove reais e oitenta e três centavos). 

Vigência atual: até 31 de dezembro de 2020. 

Data da Assinatura do Aditivo: 22 de dezembro de 2020. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

 

Nº do Contrato: 00133/2020; 

Nº do Aditivo: 02; 

Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/PB; 

Contratado: TCL – TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA; 

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, conforme 

documentação fls. 02 ás 12 a solicitação de prorrogação contratual em mais 

60 (sessenta dias) para suprir as necessidades das obras em epígrafe, 

destinada a atender a demanda do município de Conde/PB. 

Valor Global: R$ 346.919,83 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos 

e dezenove reais e oitenta e três centavos). 

Vigência aditida: de 01 de janeiro de 2021 até 01 de março de 2021. 

Data da Assinatura do Aditivo: 22 de dezembro de 2020. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

 

Nº do Contrato: nº 00134/2020 

Nº do Aditivo: 2º 

Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/PB 

Contratado: TCL TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA 

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, conforme 

documentação anexa ao processo administrativo, a prorrogação do 

contrato em epígrafe em mais 60 (sessenta) dias, destinado a execução 

das obras de reforma do ginásio na pousada, do município de Conde/PB; 

Vigência do aditivo: dia 1 de janeiro de 2021 até 01 de março de 2021; 

Valor global: INALTERADO - R$ 566.022,04 (quinhentos e sessenta e seis 

mil, vinte e dois reais e quatro centavos); 

Data da Assinatura do Aditivo: Conde/PB: 23 de dezembro de 2020. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

 

Nº do CONTRATO: 00279/2019; 

Nº do Aditivo: 07; 

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB; 

Contratado: ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI; 

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, a prorrogação da 

vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia em 

obras, para execução de reforma da UBS de Mituaçu, destinado a atender 

a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB, conforme 

justificativas anexas ao processo administrativo que deu origem a este 

termo aditivo. 

Data finda da vigência: 30/12/2020; 

Vigência prorrogada: de 31 de dezembro de 2020 à 28 de fevereiro de 

2021; 

Valor global do contrato: INALTERADO - R$ 375.540,32 (trezentos e 

setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos); 

Data da Assinatura do Aditivo: dia 23 de dezembro de 2020. 

 

 

RENATA MARTINS DOMINGOS 
Secretária de Saúde de Conde 

 
 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

LICITAÇÃO E COMPRAS 

 


