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Extratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ – 13.927.827/0001-97 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

1º ADITAMENTO ao Contrato nº. 043/2009 – Tomada de Preço nº. 001/2009  
Contratado: Construtora Lustosa Ltda. CNPJ: 01.785.355/0001-05. Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços 
ali especificados, estabelecendo-se o acréscimo nos serviços, mediante a necessária adequação da planilha de serviços. O 
preço anteriormente ajustado será acrescido de R$ 152.343,04, configurando o valor global atualizado em R$ 1.479.373,04. 
Fica mantido o prazo de vigência inicialmente definido. 

================================================================================================  

2º ADITAMENTO ao Contrato nº. 090/2009 – Tomada de Preço nº. 006/2009  
Contratado: Construtora Lustosa Ltda. CNPJ: 01.785.355/0001-05. Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços 
ali especificados, estabelecendo-se o acréscimo nos serviços, mediante a necessária adequação da planilha de serviços. O 
preço anteriormente ajustado será acrescido de R$ 97.163,35, configurando o valor global atualizado em R$ 1.491.185,55. 
Fica mantido o prazo de vigência inicialmente definido.


