
ESTADO DÀ PARÁÍBA
PREFEITURÂ IT'iIICIPAL DE DI,AS ESTRÀI'ÂS

PREGÃO ELETRô TCO }IO OWI2O22

pRrnErRo TER!o ADrTrvo ao coirTRATo )f 9,EL4l2o22-cPL - 251o112022

alteração: acréscimo de valor.

PRII,TEIRO TERÍ.O ADITIVO ÂO COÍ{TRATO DE FORNECITTENTO QUE ENTRE SI CETEBRAI.I A
PREFÉIÍURA lt {ICIP L OE Ítt,/ls ESTRA)AS E ORTOSI|OP Cd{ÊRCrO LTDA., PARÂ PRO}OVER
ALTEMçÕES AO COI{TRAÍO CORRESPONDET{TE, DISCRII4IMDA5 NESTE INSTRUI4ENTO NA FORITA

ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de un lado pREFEITURA llttlICIPAL oE DUAS ESTRADAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne Oa.7a7 ,Oa2/O6O1-10, neste ato r€prêsentada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasilêira, Solteira, Funcionaria Publica, residentê e domiciliada
na Fazenda São F.ancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne O9O.4O?.5O4-4o, Cartêira de
Identidade ne 3.579.572 sSP, doravante simplesmente CONfRÂTANTE, e do outro lado ORTOSHOP COíIIERCIO LTDÀ.
- RUA PROFESSORÂ SEVERINA l,lOURÂ, 110, SALA OOOOB - TORRE - ]OÃO PESSOÂ - PB, CNPI ne O3.96s.517 /OOOL-a3,
doravante simplesmente COiITRAÍADo, objetivando promover alteração no contrato original, decorrente da
Licitação tl,odalidade Pregão Eletrônico no OW4l2g22, nos termos do Processo de Aditamênto do Primeiro
Aditivo ao contrato no mL4/2a22; observadas as disposições contidas na lêgislação pertinente e no
referido instrumento contratual, confomE as cláusulas e condiçôes seguintes:

CúI'SULA PRIÍ.iEIRA . l,o OB]ETO Íx) COIITRÂTO:
O contrato o.a aditado tem por objeto: Aquisição parcelada de nateriais Êlédicos, Hospitalares, Fármacos
e odontológicos diversos, para atender as necessidades do Fundo íunicipal de saúde e seus demais Órgãos

[vinculados], mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorner nos locais determinados
pelo Setor Coopetente deste municipio.

CUiUSULÂ SEqflDA - DA JUSTIFICATIVÀ:
A altenação contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela seguinte
ocorrência: acréscimo de valor.

CúUSULÂ TERCEIRÀ . oo VÀLORI
o acréscimo do valor inicial do contrato (R$ 40.469,06) é no percentual de 25í, equivalente a RS 10.U7,26
(Dêz lttil e cênto e dêzessete mil e viote ê sêis c€ntavos).

CUÚSULA QIJARÍÂ . DAS DISFOSIçõEs GCRAIS:
Contnato n" OggL4/2O22, considerando que o presênte instrumento é pêrtinente e tornar-se-á ato jurÍdico
perfeito e eficaz, acres centar- se - á o valor inicial do referido contrato no percentual de 251, nos terrnos
do ãrt. 65, §1q, da Lei no 8.É;66193 e suas aLteraÇões posteri.ores, que satisfaz a autoridade superior em

ratificar o ato legal, oportunamente e previamente justi+icado, finalizando em termo escrito e celebrado
unilateralmente entre as partes contratartes.
Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavnado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelâs partes e por duas testenunhas.

TESÍEMUNHAS

Duas Estradas - PB, 03 de Novembro óe 2022.

PELO CONTRÂTAIIÍE

Prefeita constitucional
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