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ESTADo DA PARAÍBA
PREFEITURÁ ,,tlrÍ{ICIPAL DE ÍxrAS ESTRÁDAS

co rssÃo PERüa EirÍE DE LrcrraçÃo

DISPEi|SA .to W7lM21

SEGIIÍX' TERttO ÂDITIITO AO COTTRATO No gpp.SLlm2L-CpL - ?tlàal2g2l

Altenação: Acréscino de valor.

sEGuNDo rERlÚro aDrrwo Âo cü{TRATo DÊ ExEcuçfu DE sERyrços euE ENTRE sr CELEBRATTT A
PREFEITUnA IX{ICIPAL DE DIIIS ÊSTRAITAS E VII{ICTUS PABI]o VAs(T CELOS SILVA EIRELI,
pÀRA pRoti,lovER aLTERAçõE5 Ao cot{ÍMTo coRREspotDENTE, DrscRrMrMDAS NEsrE
IiISTRUMENTO iIA FORI|A ÁBATXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de um lado PREFEITUR I itu ICfPÂL DE UrAS ESTRÂI,ÂS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CilPl ne O8.7A7.O!2|OOO1-1O, neste ato representada pela
Prefeita loycê Renally Felix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Fran€isco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4A7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante sinplesmente CONTRATANTE, e do outro lado VIÍ{ICIUS PABIO
vAscolcElos sllva EIRELI - avE[IDA ]ORMLISTA ASSIS CHATEAJBRIÂI{D, t6@ - LOIA 02 - TAÍ,,tsOR - CAIi.lpIÍ{A
GMl,lDE - PB, CilPl ne 29,714.6A51W1-81, doravante simplesmente CONTRATÁID, objetivando promover
alteração no contrato original, decorrente da Licitação Íilodatidadê DISPENSA No WO7lZg2f , nos termos do
Procêsso de Aditamento do Segundo Mitivo ao Contrato no OOOSL|2O2L| observadas as disposições contidas
na legislação pertinente e no referido instrumênto contratual, confonrc as cláusulas e condiçõ€s
seguintes;

cuíusulA PRI EIRA - m OBIETO m COITRATO: Locação de veículos destinados à diversas secretarias deste
nunicípio com rotas diversas conforme discríminado no instrumento convocatório - edital, remânescente de
rescisão contratual do Pregão Presencial no @OO3/2O2L.

cL/íusuLA SEGINDA - DA lusÍrFrcarrva:
A alteração contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela seguinte
oconrência: Acréscino de va1or.

cliílrsulÂ TERCETRÂ - tx, vÂLoR:
O a€réscino do valor inicial do contrato (R$ 5O.15O,OO) é no percentual de 25U, equivalente a Rt
L2.W,OO, totalizando o valor de ú 62.700,@, representado por 8 x Rt 7.A17,SO.

cuúsulA euaRTA - DAs DrsposrçõEs cERÂrs:
Contrato.rô @O5L|2O2L, considerando que o presente instrunento é pertinente e tornar-se-á ato jurÍdico
perfeito e eficaz, acrescentar-se-á o valor inicial do referido contrato no percentual de 25X, nos termos
do art. 65, §1e, da Lei no a-666193 e suas aLterações posteriores, que satisfaz a autoridãde superior em
ratificar o ato legal, oportunanente e previamente justificado, finalizando em terro escrito e celebrado
bilateralnente entre as partes contratantes.
subsistem firnes, inalterados ê en pleno vigor todas as demais cláusulas e condiçôes estabelecidas no
contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhãs.

TESTEMUTIHAS

Duas Estradas - PB, 06 de ttaío de 2022.

PELO COiITRÃTAÍ{TE

Prefeita Constitucional
CPF I O9O.4O7 .5O4-4A
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