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PRIiEIRo TEmL AoIÍflo A0 C(r{TRÂTO No W4lzO2r.-C?L - r5l1ql2g27

Âlteiôção: Pror.ogãção de Pr-azo.

PRIfiETRO TERTÚ ADITIVO AO COI{TRATO DE EXECUCÀO DE 5ERV.IçO5 QUE ENÍRE 5I C€LEBM},I
A PREFEI'UNÁ NftICIPAL D€ Ot,Âs ESTIÁÍ'ÀS E 

't. 
CÁNREGÂ Co;IERCIO OE PN(XT'TOS

}OSPITALÂRES LÍDA., PARÂ PRoí,IOVER ÂLTERAçÔES AO CoI{TRATO CoRRESPo.IDEI TE,
DISCRIHIMOAS NESÍE INSTRI,IiI€'{TO tIA ÊORI{A ABAIXO:

Pelo presente instru ento particula. de cont.àto, de um lado PREfEITf.nÁ ,trtlclpÂL DE DtrAS €Sfi]ÂIrAs -
Rua do CotÉrcio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne O8.7a7 .OL2/@O1-1O, nestê ato representada
pela Prefeita loyce Renally Fefix l{unes, Brasilêira, Solteira, Fun€ionaria publica, residente e
dooiciliada na Fazendã Sào F.ancisco, 5N - Zona Rural - Duâs Ertradas - PB, CPF Í\e glga-4a7 -5'O4-4O,
Càrteira dê Identidadê ie )-57O.572 SSp, doravante simplesmente COitTRAÍArÍfE, e do out.o lado I. CARREGA
c(IlÊnclo DE PR(xrrto' ToSPITALARES LTDA. - ÁVEi|IDA HENRIQUE ltÁr,rSÂNO, No 1s95, ALPE5, LO|{ORrNA - pR, CNpl
oe )2.593.43o/ooo1- 50, doravante siEpleerente cot{TRÂTAm, objetivando p.onpver alteração no contrato
original, decomente dã Licitação ttodalidade Pregão Eletrônico í\" WIO/2A27, nos tê.itos do Procêsso ds
Aditasento do Prilll€iro Aditivo ao Contrato nô 0€,S#/2O21; observadas a5 disposições contidas na
legislâçáo pertinente e no referido instrumênto contratual, conforme as cláusulas ê condições
seguintes:

CLÀJSI.,LÂ PRITEIRA . Do OA]EÍO Ix) CüÍÍRATO:
O contrato ora aditàdo tem por objeto: Aguislçâo de êquipa[ênto ê nêtêrial períanente parâ Unidadê
Básica de Saúde - Proposta de aquisição de equipamento/naterial pernanente ns da propostâ:
7tara.s27w/,.26É-o8 .

CUiUSULA SEO.NDÂ - DÂ ]USÍTTICÁÍTVA:
A alteração contratual acioa descrita, que sêrá processàda neste inst.u ento, justifica-se pela
seguinte ocoffência: dar continuidâde à execução do objêto €ontratado - prorrogacão de p.azo.

CUíUSULÂ ÍERC€TNÁ - l,o PRAZO:
o p.azo de conclusão dos serviços será prorroBado por nais 03 (três) meses, passando pa,"a a5/64/ 2022.

CLÁT'SULÂ QIJ'IRTA . OÂS DISPO6IçõCS GÊRAIS:
Contrôto no úO64/2A21,, considerando quê o presente instrunento é pertinentê e torna.-se-á ato jurídico
perfej-to e eÍicaz, prorrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais Ol (três) oeses, nos teraos do
drt. 57, I, dâ Lei no a.666/93 e suas alterações posteriores, que satisfaz a autoridade supe.io. em

ratifi..ar o ato leBal, oportunamente e previan€nte justifj,cado, finalizando em terÍlo escrito e
celebrado bilaterâlmente entre as partes contratafltes.
subsistem firlres, inalterados e en pleno vigor todas as deDais cláusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

E, por estareo de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo elr 02 (duas) viâs, o qual vai assinâdo
pelas parte5 e por duas testsnunhas.

Duas Estradas - Pg, L4 de laneiro de 2022.
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