
ESTADO DA PARÁÍBÂ
PREFEITURA l,ltt{ICIPAL DE DI,AS ESTRADAS

cotrssÀo PER.tANEitTE oE LrcrTAçÂo

PREGÃO ELETRôI{ICO IIO WOl/2622

PRIÊIEIRo TERI,IO ÂDITIvo AO col{TMTO No W9/2O22-CPL - ar/O2/2O22

Alteração: Acréscimo de valor.

PRÍIíEIRO TER'.lo ADITTVO AO CONTRATO DE FORNECIHENTO QUE ENTRE SI CELEBRM A
PREFETruRA iIINICIPAL DE IruAS ESTRADAS E iIELFARiIA CO,IÊRCIO DE PRqTUTOS grfüICOs
LTDA., PARA PROI4OVER ALTERAçõÊS AO CONTRATO CORRESPOI,IDENTE, DISCRIHINADAS NESTE
INSTRUMENTO NA FORll4A ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA t'tt NICfPAL DE DUAS ESTRÁDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne O8.787.O12/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domlciliada
na Fazenda 5ão F.ancisco, Sil - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF íre 99O.4O7.5O4-4O, Carteina de
Identidãde ne 3.570.572 sSP, doravante sinplesmente CONTRATANTE, e do outro lado iIELFAR4Â COTiERCIO DE

PROOUTOS QUII,IICOS LTDA. - AVENIDA PRESIDENTE EPIÍACIO PESSOA, 2290 . TAMBAUZINHO . ]OÀO PESSOA . PB,
CNPI ne 70.097.539/OOI'-AO, doravante simplesmente CONÍRATADO, objetivando promover alteração no contrato
original, decorrente da Licitação flodalidade Pnegão Eletrônico no OOOq)/2022, nos termos do Processo de
Aditamento do Primeiro Aditivo ao Contrato n" ggOO9/2A22t observadas as disposições contidas na lêgislação
pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULÂ PRIITÊIRÂ - Íx) OBf,ETO Do Coi|TRÀTO:
O contrato ora aditado tem por objeto: Aquisiçôes parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha
ABcFarma constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega oconner nos
quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município.

CL/iUSUUI SEqJ DÂ - DA ]USTIFICÂTIVA:
A alteração contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela seguinte
ocorrência: Acnéscimo de valor.

CLÁUsULA TERCEIRA . DO VALOR:
0 acréscimo do vaLor inicial do contrato (R$ 182.5OO,9O) é no percentual de 25X, equivalente a R$

45.625,n (Quarente e cinco mil ê sêiscentos ê vinte e €inco rêâls).

cúusuLA euaRÍa - DAs DrsposrçõEs GERÂrs:
Contrato n" WO9/2922, considerando que o presente instrunento é pertinente e toFnar-sê-á ato jurídico
penfeito e eficaz, acrescentar-se-á o valgr inicial do referido contrato no percentual de 25X, nos termos
do art. 65, §1e, da Lei no 8.666,/93 e suas alterações posteriorês, que satisfaz a autoridade superior em

ratifica. o ato legaI, oportunamente e previamente justificado, finalizando em termo escrito e celebnado
unilateralmente entre as pantes contratantes.
Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigon todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

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

Duas Estradas

PELO COiIÍRAÍANTE

Prefeita Constitucional
cPF I O9O .4O7 .5O4-4O

PB, 19 de Agosto de 2022,
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