TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC Nº 13924/12
Termos Aditivos ao Contrato nº 035/12
Julgam-se regulares, determinando-se o
arquivamento dos autos deste processo.

ACÓRDÃO AC2-TC –05094/2.014
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC Nº 13924/12,
referente ao 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato nº 035/12, sendo
respectivamente, de aumento do valor original do contrato em R$ 76.238,34,
passando o valor global para R$ 679.708,26, e de prorrogação do prazo contratual
por mais 120 dias, firmados entre a Companhia Estadual de Habitação PopularCEHAP e a Lumar Construções e Incorporações LTDA, decorrente da Licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 007/12, objetivando a execução de obras de
conclusão de 20 (vinte) unidades habitacionais e respectiva infraestrutura básica, no
Município de Vista Serrana-PB,, no valor total de R$ 603.671,52 (seiscentos e três
mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), e
CONSIDERANDO que a Divisão de Licitações e Contrato –DILIC, ao
examinar a matéria, evidenciou já terem sido julgados regulares, por meio dos
Acórdãos AC1-TC-901/2013, AC2- TC-02000/14 (fls. 483 e 530) a licitação
precedente o contrato original e os Termos Aditivos Nºs 01 e 02, sugerindo, em
conclusão a regularidade 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato Nº 035/12,
decorrente da Tomada de Preços Nº 007/12, (fls.620/622).
CONSIDERANDO
o pronunciamento oral do representante do
Ministério Público Especial e o mais que dos autos consta,
ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, à unanimidade de votos, em sessão realizada nesta
data, julgar regulares os Termos Aditivos 3º e 4º do Contrato 035/12 decorrente da
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/12.
Publique-se e cumpra-se.
TCE-Sala das Sessões da 2ª Câmara –Miniplenário Conselheiro
Adailton Coêlho Costa, 2 de dezembro de 2014.
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