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PREFEITURÂ TUTICIPAL DÊ OUAs ES]RADA5
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SEGU Do TERfiO ÀDIÍIVO AO Co|{TRAÍO No ffi5/2021-CpL - 79/6r/7s21

Alteração; Realinhamento de preços ReequilÍbrio Êconôfiico - financei ro - Acréscimo de valor.

sÊGUNDo TERMÔ ADIÍrVO A0 CONTR,ATO Dç FORNECIT1ENTO QUE ENÍRE SI CELEBRM A
PRFFFÍrilRÂ fIUNICIPÂL DE DUÂS ESTRADÀS E RÁYSSA 

',IARQUES 
LEIÍE & CIÂ LTDA.T PARA

PRO,IOVER ALTERAçÔEs AO CONTRÁTO CORRESPÔNDENTE, DISCRIMINADÂS NÊSTE INSTRUHENTo
NA FORI{À ÀBAIXO:

Pelo pfesente instnunento pâ.ticlla. de contrato, de um lado PREFEITUM llLrillclpÂL DE DUAS ESTRADAS ,
Ruà do Comérci"o, 23 - Cêntro - Duis Estradas - PB, CilPl fie 08-7A7.A12/OOO1-10, neste ato representada
pelê Prefêita loyce Renafly Êe1ix Nunes, Srasileira, solteira, Funcionaria publica, residente e
domiciliãda na Êazenda São Francir.o, SN - Zona Rural - ouas Estradas , pB, CpF ne OgO.4g'l .504,4b,
Carteira de Identidade ie 3.97O.572 SSP, doravànte simples&ente aoNTRATANTE, e do outro lado RÀYSSA
t{ÃRQUls LErTE & crÂ LTDA. - RoDôvra pÉ 07}, s/N - Kl4 62 - zoNÁ RURÁL _ BELÉü _ pB, cNpl ne
77 '364.8OA /OOO7-94, neste ato representada por ÍGôR |,IARQUES LEITE, residente e domiclllado nà Ruê
Floriano Peixoto, 116, Centro, €uarabira , P3, CpF n" O-15 .6a5.034-'70, doravante sijrplesmêntê
CoNTRATAD0, objetivando promover alteração no contl.ato original., dêcorrêntê dà Licitação i"1oda1idâde
PreEão Presencial nó ao@19 /2@2A, nos te.mos do Pro.esso de Aditamento do Segundo Aditivo ào Contrato n"
g0OA5 / 2A21; ôbsêrvadas as disposiçõês contidas na legislação pertinente e no referido j-nstr.umento
contratual, conforíê as cláusulas ê condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIUEIM . DO OB]ÉTO OO COIITRÂÍO;
0 cont.ato ora adÍtado tem por objetoi Aquisiçôes parceladas de combustÍveis e derivôdos diversos, sob
um raio estabelecido de 56 km dê distância da sede do ORC, distância têcnicamente entendida .ofio viáva1
para abàsteciÍnento dos veículos pertenaentes à Íaota oficiô1 e locados, já qLle o abasteaimênto sê dar;
mediante requisição diáriê e/ou perÍódica: parâ consúmo ôo exercj.io tinênceiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUiIDA - DA ]U5TIfICAÍIVA:
Á a.IteraÇão contaãtlra1 acima descritaj que será prô(essada neste instrumento, justifica-se pe]a
Seguinte ocorrência: aêBlinhamento do pneço contrãtado inicialnrente paia restabelecer o equjlíbrio
econôfiiao-finânceiro do contrato - acréscimo de vê1or,

CLÁUSULÀ TERCEIRÂ . OO VÂLOR:

o! pneços serão reali.nhados na seguinte proporção: ac.éscimo de 3,68% (t.ês vírgu1a oito por cênto).

cLÁusuLA QuÀRTA - OÂS DTSPOSTçOES GERATS:
Considêrando que o p.esentê instrumento é pertinente e tornar-5e-á ato juridiro pe.feito e eÍicaz,
acrescentan-se-á o valo. ini€ia1 do reÍerido cont.ato no percentual de 3,08%, nos termos do êrt. 65,
II, d, da Lei n' 8.666/93 e suas âlteraçôes posteniores, onde a adoção dar-se-á pelo índice: Análise de
p.eços êtrelêdos "o IPCA, .LP(À e. lGPlv, lLf4S quê incidem sobre ô1eo Diêse.[ S].0, Gasolina Comum ê Úleo
01ese1, na hipótese que sotrl'êvlerem fatos ioprevisíveis ou Drevisivêis, porém, de consequênciàs
incalculávei.s, retardadores ou i.mpeditivos da exe€ução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,
coso fortuito ou fato do paincipe, conÍigurando álea econôfiica extaaordinária e ext ra contaatuê 1 . por
isso, expõe-sê o Íato: a) da análise aferida: o Cont.atado, por intermédio do5 órgão5 fis.alizadores
alêgou por êscrlto o aumento nos prêços dos itens acimã descr'itos ê os compaovou atnavés de notas
flscais refereotes às aquÍsiçôes nos itens: ltem 1 (Ó1eo oiese1 S1O) en g5/A3/2O2! erà .omprado no
val.or de R$ 3,86 e em \9/a5/2o21 se comprou a R$ 4,15, impactêndo um aumento para sua revenda; Iten 2

(Gêsolina ComuÍn) em 7@/A3/2O2f era comprado no vô1or de R$ 4,93 e en !9/O5/2A21- se comprou ã R$ 5,17,
impactando um auoento para sua revenda; Iteo 3 (ÓIeo DÍesel) em 1O/O]/2927 era comprado no valo!' de R$

1,83 e en 19/651202l se comprou a R$ 4,A5 impactando um auoento paia sua revendâ. 0 realinhamento está
considerado o quantitativo integral pêra se chegar ao valor total após o equi.líbrio cios valores
unitárÍos, umâ vêz que o setor não controla o consumo e com isso o qle já foi consumido e o quê restâ.
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Portànto, por ãcordo entre às partes, realinha-se/equilibrâ-se:
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5ubsistefi firmes, inalterãdos e em pleno vigor todãs as demais cláusutas e condições estabel-ecidas no
contrato original.

E, po. estarert de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 62 (duas) via5, o qudl vêi dssinado
pêlãs pantes ê pon dLràs têsternunhes.

Duas Esiradas - pB, A1 de lunho de 2021-
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