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PRII{EIRO TERI{) ÀDITIVO ÂO CONTRÀTO OE FORNECIIiIENTO QUE EI{TBE 5I CÊLEBMN A
PREFÉIruRÂ nflICTPAL DE DUÂS ESTRÂDAS E PHAtrIiAPLUS LTDÀ., PARA PROTOVER
ALÍEMçõES ÀO COÍTIRÂTO CORRESPO{DEI{ÍE, DISCRIIIIMDAS }IESTE INSÍRWEMIO I{À FORIIA
AEAIXO:

Pelo presente instrumento particutar de (ontrato, de un lado pRÊFEITUnÁ 
'{.NICIPAL 

OE DUAS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CâlPl os OA.787.6l2lOOe1-10, neste ato rep! esentada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Braslleirâ, Solteira, Funcionaria Publica, residênte e
dofliciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.594-4O,
Carteira de Identidade ne 3.570,572 SSP, doravante si,rplesmentê CO{ÍRAÍÂNÍE, e do out.o lado PtúlR 'IÂPLUS
LTDA. - RUÂ ]OÃO OOIITIIGOS SOBRINHO, 91 - I,IÁÍ{OÉLA VALAOARES - AFOGADoS DA II{GAZEIRA . PE, CNPJ NE

03.817 .U)/OWL -52, doravante si pleílente CO'ITRATADO, objetivando promover alteração no. cont.ato
original, decoffente da Licitação |todalidade Pregão Eletrônico n" 06002/2027, nos têrmos do Processo de
Aditamento do P.imeiro Aditivo ao contrato no @036/2027; observadas as dlsposições contidas na
legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforne as cláusulas. e condiçõ€s
seguintes;

CIJÚSULÂ PRII,TEIRA . M OB]ETO tn COiTÍRATO:
O contrato ora aditado tefl por objeto: Àquisição parcelada de nedicaDentos injetéveis e não injetáveis
(comuns) diversos: padronizados da REl|Á}lE - RELAçfu i{acIü{AL DE MEDICAIIEÍiIÍOS, destirados à Atenção
Bá5i(a IFanDácia Básica do Fundo ltunicipãl de saúde e órgàos vinculâdos] Dunicipãl, Dediarte reguisição
diária elou periódica, devêndo a entregà ocorr"er nos locals determinados pelo Setor
Coltlpetente.

CLÁ'SULÁ sEC.'{Í'Â - DA ]IETTFICAIVAI
A alteração contratual acirila descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela
seguinte ocorrêrcia: RealinhaBento de preços reequilibrio econôfiico-financeiro - Acrésciíto de
valor/Troca de Marca. O Item no 62, sofrerá â troca da marca FAR|IACE pela mâncâ FRESÊNIUS, conforne
solicitacão da contratada.

cL/fusULA ÍERCÉIAÂ - m VALOi:
Os preços serào reãlinhados na seguinte proporção: acréscioo de 15,87X (quinze virgula oitenta e sete
por cento).

CLÀ'sULA QUARTA - DAS DISFOSIçÕES GERÂIS:
Considerando gue o presente instrumento é pertinente e tornar-se-á ato jurídico perfeito e eficaz,
acrescentar- se- á o valor iniclal do referido contrato no per€entual de L5,87X, nos tennos do art. 55,
II, d, da Lei no 8.665/93 e suas âlteraçóes posteniores, onde a adoção dan-se-á pelo índic€: Ânálisê de
preços atrelados ao IPCA, IPCA-e, ÍGPM, IcÉS que inciden sobre 05 Ítens l.lcitados, na hipótese que

sobrevierem fatos imprevisÍveis ou previsívels, porém, de consequências incalculáveis, retandadores ou

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, en câso de força maior, coso fortui.to ou fato do
príncipe, conÍigurando álea ecqnômica extraordlnáriã e extracontratual , o realÍnhamento está
considerado o quantitatlvo integral para se chega. ao valor total após o equilíbrio dos vaLores
unitárlgs, u$a vez qu€ o setor não controla o consuno e coír isso o que já foi consutDi.do e o que resta.
Portanto, por acordo entre as partes, reaL inhâ - selequi libia- se :
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subsistem firmes, inãlterêdos e em pleno vigor todas às dêmais (laüsulas ê cordiçôes estãbel§cidas nô
(onÍrdto oniginà1.

E, por esta.eo de pleno acordo, foi làvrado o presente aditivo em B2 (duas) vias, o qual vâi a§sinado
pelas partes e por duas testemunhas.

ÍESTEMUNHAS

Duas Estradas - PB, 13 de SeteBbro.àe 2421.

PEI.O COiIÍRATANTE

Prefeita Constitucional
CPF 1 O99.407.5O4-4A

Â5sinado deíoÍma diqitãl poÍ
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