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ESTADo DA PÂRAÍBÁ
PREFEITURA ÊTUNICIPAL DE DUA§ ESTRADAS

coÍ,lrssÃo pERritat{Et{T E DE LrcrraçÃo

pRrltErRo rERtio ADrrrvo ao coiITR To No 0É,à9612621-cPL - L9lol/2621

Alteração: Acréscimo de valor.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAI4 A
PREFEITURA ill, rCIPAL DE ÍruAS ESTMDAS E I{ELFARiIÂ C(»,IERCIO DE PRODUTO'.. QIJII'IICO5
LÍDA., PARA pRolrovER aLTERAçõES Ao coNTRATo CoRRESPoNDENTE, DrscRrÊlrNADAs NEsrE
rNsÍRUt4EÍ{ÍO A FOR^íÁ ASATXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA I,IUNICIPÀL DE DUAS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - Centno - Duãs Estnadas - PB, CNPI ne O8.7A7 .Oa2/OOO1- 10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazênda São Francisco, sN - zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne O90.4O7.594-40,
Carteira de Identidade í\e 3.570.572 sSP, doravante simplesmente CO{TRATÂNTE, e do outro lado IELFAR IA
coltERcro oE pRo{xrÍos QUrEcos LÍoa. - AVE Ioa PRESIDENTE EPITACTO PESSOA, 2290 - TA[,|BAUZ!I+iO - ]OÃO
PESSOA - PB, CNPJ ne 70.o97 .53O/o015-8o, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promoven
alteração no contrato original, decorrente da Licitação Modalidade Pregão PresenciaL n" Ogo2O/2O2O, nos
termos do Processo de Aditamênto do Primeino Aditivo ao Contrato n" Oggg6/2O2a; observadas as
disposiçôes contidas na legislação pertinente e no referido ínstrumento contratual, conforme as
cláusulas e condições seguintes:

cuiusulA pRrirErRA - m oBlETo Do co{TRATo:
O contrato o.a aditado tem por objeto: Aquisiçôes parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da
LÍnha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou perlódica, devendo a entnega
oconner nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, na sua sede,
conforme cronograma após a respectiva solicitação, modalidade realizada por julgamento de por maior
percentual de desconto ofertado, obtendo menor preço no balcão, consumo previsto para o exercício de
2921,

cúusulA SEGU DA - DA JusrrFrcarrva:
A âItenação contnatual acima descrita, que será pnocessada neste instnumento, justj-fica-se pela
seguinte ocorrência: Acréscimo de valor.

cúusuLA TERCETRA - m valon:
O acnéscimo do valor inicial do contrato (R$ L32.3OO,OO) é no percentual de 25U, equivalente a R,
33.073,@ (Írinta e três mil e setenta e cinco reais).

cLÁusuLA QUARTA - DAs DrsposrçõEs GERATS:
Considerando que o presente instrunento é pentinente e tornar-se-á ato jurÍdico períeito e eficaz,
acrescentar-se-á o valor inicial do referido contrato no percentual de 25%, nos termos do art. 65, §1e,
da Lei n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, que satisfaz a autoridade superior em ratificar o ato
legal, oportunamente e previamente justificado, finalizando em termo escrito e celebrado
unilateralmente entre as pantes contnatantes.
subsistem firmês, inalterados e em pleno vigor todas as dentais cláusulas e condições estabelecidas no
contrato oniginal.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavnado o prêsente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pêlas partes e por duas testemunhas.

ÍESÍEMUNHAS
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Duas Estradas - PB, !7 de Setembro de 2021.

PELO CONTRATANTE
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