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' çsrÂDo DÁ PAcÂÍsÂ
PRETEIÍUPá 

'.IUIIICIPAL 
DE DUÀs ESTRADÀS

cor.rrssÀo pERxaNENTE or lrcrmiÀo

QUTNTo TERi,§ ADTTTVO AO CO TR.ATO ltô 0OOO5/2921-Cpl - L9 /g\J2O2L

Alteração: Realinhamento de preços ReequilÍbrio Econôflico-Íinanceiro Acréscimo de yalor.

QUINTo TERttO ÂDITM AO CONTRÂTO DE FoRNECfüENTO QUE El'ltRE SI CELEBRA|4 Â
PREFEIIURÃ TII'IIICIPÂL DE DUAS ESTRÁDAS E RÀYSSA }I/IRQIJES LÊIIE & CIA LTDA., PARA
PROI'IOVÉR ALTERAçOEs AO CONTRAIO CORRESPONDÉNTE, oISCRIMTNADAS NESTE lNsTRu^lENTo
NA FORI4Á ASAÍXO:

Pelo p.esente instrumento partícu1ar de contrato, de Lrm lado PREFEITuM üuNIcIpaL DE DUAS EsTRAoas -
Ruê do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Estrâdas - PB, CNÉl 

^s 
oa.7g7 .O72/ eAOl- 19, nêste ato representacla

pela p.efeita loyce Renally Felix Nures, B.as11elra, Sol.teira, Funcíonania PubIica, residente e
domiciliada nâ Fazenda São Francisço, SN - Zona Rural - Duas Êstrâdas - PB, CPF ne 090.4A7.5à4-10,
Carteira de ldenti.dade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesmente COIJÍRAÍANTE, e do outro ]ado RÂYSSA
aRquEs LEITE & cra LÍDA. - RoDovrA pB 07l, s/N - KH 62 - zoNA RURAL - sELÉ!4 - pB, cNpt y\s

t7 .)64.AOg/OOO7- 94, neste ato nepiesentada por I6OR MRQUES LEITE, nesiderte e domicll.iado ía RLra

Floriano Peixoto, 116, Centro, Guarabira - PB, CPF no 075,685 .O34-7O, dotavante siílplesmente
CONÍRATADO, objetivando promove. alteiação no contrato oniginaf, decorrente da Licitação Modalidàde
Pregão Presencial no OAO79 / 2O2@, nos termos do Procêsso dê Aditanento do Quinto Aditlvo ao Contrato n"
qOOAS / 2g2a; observadas âs disposiçôes contidas na legislêção pertinente e no re{erido instrunento
contratual, conforme as cláusulas e condiçôes seguintes:

cLÁusuLA pRrrlrErRÁ - Do o8lEÍo Do coNTRÂTo:
0 contrato ol.a aditâdo tem por objeto: Âquisi.ções parceladas de combustlvels e derivados dive.sos, 5ob
um raio estabelecido de 5a km de dlstância da sede do ORC, distârria tecnicamente entendida como viáve1
para abastêcimento dos veÍculos pêrtenceotes à Ínota oficial e locados, já que o abastecinento se da.á
mediante requisição diária e/ou periódíca, para consu,ro no exercício financeiro de 2021,

cLÁusuLA sEcuNDA - DÀ lusÍrFrcÂTrva:
A alteração çgntratual acima descrita, que será p.ocessada neste instrunento, justifica-se pe1ã

seguinte oconrência: realinhamento do preço contratado inicialmente pana nestatelece. o equilibrio
econômico-financeiro do contrato - acréscimo de vaIor.

cúusulA TERCETM - Do valoR:
Os preços serão realinhados na seguinte proporção: acréscimo de 6,97% (seis vjrglr1a noventa e se'te por
cento).

cúusuLÀ Qr,raRTA - DAs DrsposrçôEs GERATS:

Considerando que o presente instrunerto é pertinente e tornar-se-á ato jurÍdico pe.feito e eÍicaz,
acrescentar-se-á o valor inicial do reÍerido contrôto no percentual áe 6,97%, nos termos do art. 65,
II, d, da Lei no 8.666/93 e sués âIterações posteriores, orde a adoção dar-se-á pêlo Índice: Revisão
dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-finan(eiro que inciden sot.e Óleo Diesel 510,
Gasolina Comum e óleo Diesel, na hipótese que sobrevieren fatos imprevisíveis ou Previsiveis, poréfi, de

consequências incôlçulávêis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, efl caso de

fonça illaior, coso fontuito ou fato do pnínc1pe, configunando álea econônj.ca €xtraordinária e

extracontnatual. O tealinhamento e5tá considerado o quantitativo integraL para se .hegar ao valor total
após o equilÍbni"o dos valores unitários, uma vez que o setor não controla o consumo e com isso o que ja
foi consunido ê o que resta, Portanto, por acordo entre as pêrtes, realinha-se/equilibra-se:
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Subsiste,D firDes, lna:terados e em pleno vigor toda5 as demais cláusu1ôs e condições
contrato oniginal.

E, por estarem de pLens ãcordo, foi 13vràdo o presente aditivo e$ 02 (duas) vias, o qual vai as:inaCo
pê1as pârtês e por duas testemunhas-

ouas Estradas - PB, 61 de Novembro de 2021.
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