
ÉSTAOO DA PARÀÍBÀ
PREFETÍURA Ii.f,{lCIPÂL DE DUAS ÊSTRÂDÂ5

conlssÃo pERnaflEi{TÊ DE LICITAçÃO

PftI'{EIRO TÊRI'O ÂDITIVO AO Co.{TRATO Ô OOO3U2O2l.CPL . L6/O4/?;921

Alteração: Realinhamento de preços Reequllíbrio Econôrlco-financeiro - Àc.és(ino de valor.

PRÍt'lEÍRo TERMO ADITTVO ao coNTRATo DE FORNECTMENTO QUE €NTRE Sr CELÉBRAi{ A
PREFEITURÂ I{.NITCIPÁL DE ü,,Á5 ESTRADAS E EXPNÊ§S DISTRIBUIMRA DE !,IEOI€Ái{ÊI{TOS
LÍDA., PARÂ PRor4ovER ALTEMçõE5 Âo coNTRAÍo coRREsporilDENTE, DrSCR$TTNADAS NESTE
IÍIT5TRÚíI{ÊNÍo tJA FoRl{A ÂBArxo:

Pelo presente iostrumento particüla. de co.trato, de um lado PREFEITuM ürflIclpal DE uras ESTRÁDAS - Ruã
do Coméncio, 23 - cent.o - Duas Estradas - pB, cNPl ne 98.787 .072/OA81- 19r nestê ato representadâ pelê
Pnefeita loyce Renally Felix t'/unes, BrasiLeirã, Solteira, Funcionaria publica, residentê e domiciliada
na Fazenda Sâo Fraocisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CpF ne gg1-4O7.5o4-4A, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 sSP, doravante si,rplesmente CONTPáÍANTÉ, e do outro tado EXpRESS OISTRI TImRÂ
oE |{EDICÂÀEIToS LÍDA. - RUA v DorS, ll5, GALPÃo 01 - 0ISTRITo IN0USTRIÀL - foÃô pEssoÀ - pa, (Npl ne
26.L56.923/Ogo1- 20, doravante simplesmente CONTRATÂDO, objetivando pr-ornover alteração no contrato
origiÍ}al, decorr€nte da Licitação ,todalidade pregâo presencial n" ôOOO7 /2o2f, nos terrrios do prô.esso de
Aditaniento do Primelro Aditlvo ao Contrato no ooo37/ 2927; observadês as dj.sposlções contidas na legislação
pertinentê e no rêferido instrumento contratual, conforme as c1áusulas e condições seguintes:

CL/íUSULÀ PRI}IÊIRÀ . DO OBJETO Do CO TRÁÍO:
O contrato ora aditado tem por objeto: Aguisição parcelada de medicainentos injetáveis e náo injetáveis
(cotÍuns) diversos: padronizados dâ RÊldillE destinados à Atenção Básica IFarÍ!ácia Básica do Fundo Hunicipal
de saúde e óngãos vincul.àdos] munj.cÍpal, mediênte requisição diária €/ou pêriódica, dêvendo ê ênt.ega
ocorrer nos Locôis determlnados pelo Seto. Coúpet€nte.

CLÁUSULA SEGUiIDA - DA ]uSTIFICATIVA:
A alteração cont.atual ãcimã descrita, que será processada neste instrunento, Justiflca-se pela seguinte
ocorrên.ia; Realinhanento d€ preços reequilíbrlo êconônico-financei.o - a€réscisro de valor.

CúUSULA TERCEIRA - Do vÂLoR:
05 preços se.ão realinhôdos na seguinte proporção: ãcrésciÍRo de 7,65% (sête vírgu1a ses5enta e cinco por
cento).

clÁusulÀ QTJARTÁ - OÁS DTSPOSÍÇôES 6ERÂr5i
Considerando que o prêsente instrumento é pertinente e torna.-5e-á ato jurídico perfeito e efi.az,
acrescentar - se - á o valor inicial do refe.ido contrato no percentual de 7,65X, nos tennos do art. 65, II,
d, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde a adoção dar-se-á pelo indice: ar,álise de
preços atrelados ao IPCÀ, IPCA-er IGPfl, fcMS que incidem sobre os itens licitados, na hipótese que
sobreviereÍí fatos imprevisíveis ou previsíveis, poném, de consequên(ias incalculávêis, retardadores ou
impeditivos da execuçâo do aju5tado, ou, ainda, em caso de forÇa maior, coso fortuito ou fato do príncipe,
(onfigurãndo álea econôoica extrao.dinári.a e ext rãcontratua I . O realinhamênto êstá conslderado o
quantitativo integral parã se chegar ao valor total após o equilÍbrj.o dos valores unj.tários, uma vez que

o 5etor não contr.ola o consumo ê colr isso o que já foi consumido e o que resta. Portanto, por ôcordo
entre as partes, realinha - se,/ equilibra - se:

ITEi{ oIScRIl,lltlÂçÃo QrrAitT. PREçO rO
CO{TRÂÍO

DA UiIIDADE
ÁDOTADÁ

EQUILÍBRIO XDÂ
DI FEREITçÁ

PARA }IÀI5
ot, hE tos

DIFEREiIçA VALOfi. ÍOÍAL
DOS ITENS -

FORruLÀ:
DÍFEiEIIçÀ X
QI,Â}JT IDADE

o1 Ácido Àscórbicc
1@ msl5 ltll

60e R$ 0,91 Rí 1,2€ 31,87* Rí a,29 R§ L74,@

o3 Á.cido Ascórbico
2* !na/20 nl

azw R$ 1,21 Rí 2,13 76,O3X R$ 0,92 R$ 1.1S4 
" 
00

r. gfraxol 30 nqlnl
arooe adulto

502 R9 1,,64 Rt 2,86 74,39n R$ 1,2i R$ 6rd,ge

-qfrW:y*" dê

/ {lly}opotantna +

/ / .^óaoleona

5000 R$ 0,42 Rt O,s7 15,711 R$ 0,15 R$ 7sO, E



subsistem flrnes, inaltêrados e em pleno vigor todas as d€Dais (fáusulas e condj.ções estabelecidas no
cont.ato origÍnal.

E, por êsterêi! dê p1êno a.ordô, foi lavnãdo o presente aditÍuo êín 92 (dues) viãs, o qual vaÍ assihado
pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEI1UNHAS

Duàs Estradas - PB, A5 de Novenbno de 2021.
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