
ESTâDB DA PÀAIfSÀ
PRÉFEITURA itIJNIfIPÀL DE DUÂS EgTRADÂ§

conrssÀo PERi{À ÊlrlTÊ aE LlcrTAçÀo

pRIHEI*O ÍEâriO âD TIlrO AO CONÍIÀTO Uô 0ê938/262r-CpL - 24195129.21

Alterâçãor Reâli.nhamento de preços Reequilíbrio tcoflômia§-financeiro - À.rês{Iüo de vâ1ôr,

PRÍMEIRO TEiIiE ADITIVO AO COI\I]RÂTO DÊ FORIIECIMÊNTO QUE ENTRE 51 CELEBRAí'| A
PRESÉITURÂ HTNICIpÂ| DE DuÀ§ E§TÊÀDÀ§ E KL COT.TERCTO D§ ÂLú!€r{rO§ tTpÂ., pÂRA

PRottovER aLTERAçÕE5 AO COr'rrRÁTO CORfrESpONDÉNÍE, DISCRI|III{AOÀS NESTÉ iilSÍRLit4ENTO
T{A FORfiÁ ABAÍXO:

peLo presente instrumêrtô pãrtj.cular de contràto, de uít Lado PAEiEITURÀ lllrl{ICIPAL DÊ tuÀs lSTRÀtâS -
Êua do Conárcio, 23 - Centro - Duês Estrâdàs - pB, CilPl ne A8.787.912/&01- 10, nêstê âtg representada
pêla Prefeltâ lsyce Êenal1y Felj.x l,lunes, Srasileira, sô1teira, Funclonaria Publicâ, residênte Ê
domicilj.ada na Fazenda São Fran{isco, §ü - Zona Rurâl - Duas Estrâdãs - F8, cPF ne W9-5A7,594-4A,
Carteirâ dê tdsnti.dade ne ).979.5-12 55P, doravaflte si.|ltp1Ê$nnte C0Ê'IÍRÂTANÍ€, e do outro lado (L
c$tg8clo oE ÀLIJ,!G.i{TOi LTOÂ. - TRAVÊS§A lOÀ0 DÊ FRIITAS }1&JZ1NHO, S/r.r - LCIÀ B - CEüTRO - S§lTF{§ZlNrS -
PB, CHPI ne 38.087,485106â1-75, dorâvânte siiplesoêrt€ CONTRÂTÁDO, obj"tivando proaovêF alt€ração no
contrâto original, de€olrente dã Licitação tlodalidade Pregão Eletrônico oo 8AOO1/2A2|, nos temlos do
Processo de Adltâmênto do Primeiro Aditivo ão Contrato n" qg6lal2ozLi observadas as disposiçôes
contidas na lêgislação pertinente e no referldo instrurlento contratuaL, conÍorme as cláusulas e
condlçõê5 seguintes;

CUíU5UI-Á FRI}IÉIRÂ . Do OBfETO DO CfiIITiATO:
o conirato o.a adl.tado tem por objeto: aquisiçâo parcê1ãda de gêneros alinêntícios diversos, que ten
como atljêtlvo â composição de cestâs básicas para dlstribuição gratuita aos ,nunícipss quê se ancortrã|r
em situação de vulnerabilidade social deste munitiplo, duràí]te o exer(í<io financeiro d€ 2021.

CLÁT'SULÂ SÊ6i'.OA . OA ]USTIÍICATIYA!
A ô1te.ação conttatual acÍma d€sc.ita, que sêrá processâda nêste instrunênto, justifica-se pela
segulnts ocorrência: rsallrha!,!ênto do pr€ço Éontratado inLciãloente pa.â re§tabÊIecer o eq{ilíbrio
ecpÍôreiao-finênceiro do çcntrato - acráscimo de va1or,

CúUíT'|.A T§RCEIRÂ . OO VÀLOR:
Os preçgs serão realinhados na sêguinte proporçã9: acrés(iBo de 25,14% (vinte e cinco vÍrgula dez po.
{ento),

CLÀUSULÂ QI'ÂiTÁ - DÂS DISPOSIçÔEs GEf,ÀI§:
Corisiderando que p p.esênte iostrúnento á pêrtinentê e torrlar-se-á ato Jridlco pênfâlto e eficAz,
acrêscenlâr - se - á o valor lniciaL do refârldo (ontrâto no percêntual de 25,198, no5 tet"mos do art. 65,

II, d, dâ Lel n" 8.666,/93 e sua5 altêraçôes postefi.ores, ande ã adoção dâr-se-á pelo índice: Análise de

preço5 atrelados as IPCA, IPCÂ-e, IGPI,I, IqqS gue 1n(iden sobre os itens licitados, na hipótês€ que

sobcevierem fatos i,mprevisÍvÊis qu prevlsiveis, poián, de consequências incalcul"ávÊls, retardâdores ou

inpêditlvos da exe(ução do aJlstaio, ou, ainda, êi! caso de força maior, coso fertllito ou fate do

princi.pe, configunando álea êconômica extraôrdi§ária e extrácontratual. O rêallnhãliênto está
considerado o qúantitatiyo lntegral para se chegar ao valor total ãpó5 o equilibrio dos vá1ore5

uoj.tá!"ios, uma vez qlle o setor nã; controla o consüfto e coítl isso o que já foi consunido e o que resta'
Fortantg, por aco!"do €ntre as partes, realinha - selequi Libfê- 5e:
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Subsistsm firnes, lnalterados e €m plêno vlgor todâs as dêmais c1áu5u1âs e condlções estabeLecldas no
coí|trato orlglnal.

E) por estarets de pLeno acordo, Íol Lavrêdo o pFeserte adÍtivo êe 62 (duas) viss, o quaL vai assinado
pelas paÉês ê por duas testeúunhas.
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