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ESTADo DA PARÁÍBA
PREFÊITURÂ IIUI{ICIPAL DE DUAS ESÍRADAS

CO,IIssÀO PERI,IANENTE DE LICITAçÂO

PRrüEIRO TERI0 ADTTM AO COi{TRATO No 0Í,ge5/2O27-CPL - 79lOU2O2l

Altenação: Acréscimo de valor.

PRIMEIRO TERI{O ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENÍO QUE ENTRE SI CELEBRAH A

PREFETTURA iIT'NICIPAL DE DUAS ESTRADAS E RÁYsSA TIARQIJES LEITE & CIA LTDA., PARA
pRot4ovÊR aLTERÁçôES ao co'irRÂTo CoRRESPoNDENTE, DrscRrMrMDAs NEsrE TNSTRUMENTo

NA FORIIÀ ABAIXO;

PeIo presente instrumento particular de contrato, de um lado PRÉFEITURA ÍiIUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OA.787.O!2/OA01-10, neste ato nepresentada
pela Prefeitã loyce Renally Felix Nunes, Bnasileira, Solteira, Funcionaria Pub1ica, residente e

domiciliada na Fazenda São Francj-sco, sN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 09O.4o7.5O4-4O,
Carteira de ldentidade ne 3.570.572 ssP, doravante sioplesmente COI{ÍRATÂNTE, e do outro Lado RÀYSSA

It IRQUES LErrE & cra LTDÂ. - RoDovra pB oz3, s/N - Klt 62 - zoNA RURAL - BELÉ - P8, cNPl ne
77 .364.8OO/SOOI- 94, neste ato representada por IGOR MARQUES LEITE, residente e domiciliado na Rua

Floniano Pêixoto, 116, Centro, Guarabina - PB, CPF n" 075.685.O34-7O, dotavante simplesmente
CONTRATADO, objetivando promover alteração no contrato original, deconrente da Licitâção Hodalidade
Pnegão Presencial n' OOiL, / 2O2g, nos termos do Pnocesso de Aditamento do Pnimeiro Aditivo ao Contrato
n" OSOOS|2O2L; obsenvadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrunento
contratual, conforne as cláusulas e condiçôes seguintes:

cúusuLA pRrÍirErRA - Do oBlÉTo oo co TRATo:
O contrato ora aditado tem por objeto: Aquisiçôes parceladas de combustíveis e derivados di.versos, sob
um raio estabelecido de 5A km de distáncia da sede do ORC, distância tecnicanente entendlda como viável
pana abastecimento dos veículos pertencentes à írota oficial e locados, já que o abastecimento se dará
mediante nequisição diária e/ou periódica, para consumo no exercício financeiro de 2o2f,

cLÁusuLA 5EGU DÂ - DA JusrrFrcarrvÂ:
A alteração contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela
seguinte ocorrência; realinhamento do preço contratado inicialmente pana restabelecer o equilÍbrio
econômico-financeiro do contrato - acréscimo de valor.

cuiusuLA TERCETRA - Do vÂLoR:
os preços serão realinhados na seguinte proporçâor acréscimo de 24,19% (vinte e quatro vÍrgula dezenove
por cento).

cLÁusuLA QUaRTA - ols orsposrçõ:s cgnlrs:
Considerando que o presente instrumento é pentinente e tornar-se-á ato Jurídico perfei.to e eficaz,
acrescentar-se-á o valor inicial do refenido contrato no pêrcentual de 24,a9%' nos tenmos do art. 65,
Í1, d, da Lei n" 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores, onde a adoção dar-se-á pelo índice: Análise de

preços atrelados ao IPCA, IPCA-e, IGPM, IC,4S que incidêm sobre ÓLeo Diesel S1O, Gasolina Comum e ÓIeo
DiesêI, na hipótese que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências
Íncalculáveis, retardadones ou impeditivos da execução do ajustâdo, ou, ainda, em caso de fonça maior,
coso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracont ratual . Por
isso, expõe-se o fato: a) da aná1lse aferida: o contratado, por interméd1o dos órgãos flscalizadores
alegou por escrito o aumento nos preços dos itens acima descritos e os comprovou atnavés de notas
fiscais neferentes às aquisições nos itens: Item 1 (Óleo Diesel S1o) antes da licitação era comprado no

val.or de R$ 3,38 (24/12/2420) e atualnente se compra a Rt 3,8O (A5/B/2A2a), impactando um aumento

imprevisÍvel para sua revenda; Item 2 (Gasolina comum) antes da licitação era comprado no valor de R$

Z,gg (Z+ltZtZAZg) e atualmente se compra a R$ 4,93 (95/03/2921), impactando um aumento imprevisível
para sua revenda; Item 3 (óIeo Diesel) antes da licitação era comprado no valor de R$ 3,34

revenda. o
equilíbrio
consumido

,gg (Z+ltZtZAZg) e atualmente se compra a R$ 4,93 (95/03/2921), impactando um aumento imprevisível
ara sua revenda; Item 3 (óIeo Diesel) antes da licitação era comprado no valor de R$ 3,34
OB/OL/ZA2d) e atuâlmente se compra a R$ 3,84 OO/O1/2A21), impactando um aumento imprevisível para su?

evenda. O reâlinhamento está considerado o quantitativo integral para se chegan ao valor total após y'

quilíbrio dos valOres Unitários, uma vez que o setor não controla o consumo e com isso o que já fíi
onsumido e o que resta. Portanto, por acordo entre as pàrtes, realinha - selequ ilibra - se I I
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subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo en 02 (duas) vias, o qual vaj assinado
pelas partes e pon duas têstemunhas.

Duas Estradas - PB, 16 de Março de 2021.

Prefeita Constitucional
CPF I O9O.407 .5O4-4O
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