
ESTÁI» DA PÂRAÍ8A
PREFEITUM iI[',iIICIPAL DE ÍruAS ESTRÁDAS

c(»rlssÂo PERfiaÍ{Et{TE DE LICITAçÃO

PRI EIRO TERTO ADITn O AO CO|{TRÁTO No W4|2O22-C9L - O3lO2l2O22

Altêrâçâo: Rêalinhanento de preços ReequilÍbpio Econô ico-financeiro - Acréscimo de valor.

PRIMEIRO TERIO ADITIVo AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAI,I A
PREFEITURÂ I'II,iIICIPAL OE DTJAS ÊSTMDAs E RAYSSA IIARQI,ES LEITE & CIA LTDA., PARA
PRO.|OVER ALTERAçÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO
NA FORTIA ABATXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURÂ tituÍ{ICIPAL DE UJAS ESTMDAS -
Rua do Comércio, 23 - Centno - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08.7a1 .O1-2/àOA1-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - pB, CpF ne O9O.M7.SO4-4O,
Carteira de Identidade ne 1.57O.572 SSP, doravante simplesnente CONTR.AÍANTE, e do outro lado RÂYSSA
ÂnQuEs LEITE & CIA LTOÀ. - RODOVIA pB O73, S/N - KM 62 - ZO,IA RURAL - BELÉíit - pB, CNpl ns

L7 .364.AOO/00OL- 94, neste ato neprêsentada por I6OR MARQUES LEITE, residente e domiciliado na Rua
Floriano Peixoto, 116, Centro, Guarabira - PB, CpÍ no O75.685.O34-7O, doravante sinplesnente
CONTRATADO, objetivando promover alteração no contrato original, decorrente da Licitação ttodalidade
Pregão Eletrônico no O060212022, nos termos do processo de Aditamento do pnlmeiro Aditivo ao Contrato
n" OOOO4/2O22; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento
contratual, conforme as cláusulas e condiçôes seguintes:

CúUSULA PRIüÊIRA - OO OB]ETO DO COiIÍRAÍO:
O contrato ora aditado ter por objeto: Aquisições parceladas de combustiveis e derivados diversos, sob
un naio estabelecido de 59 km de distância da sede do ORC, distância tecnicanente entendida como viável
para abastecinento dos veículos pertencentes à frota oficial e locados do Í'lunicipio de Duas Éstradas -
PB, írediante nequisição diária e/ou periódica, para consuiro no exercÍcio financeiro de 2022.

CúUSULA SEGUI{DA - DÀ ]USTIFICATIVA:
A altenação contratual acima descnita, que se.á processada neste Lnstrumento, justifi,ca-se pelô
seguinte ocorrênci.a: realinhamento do preço contratado inicialmente pal.a restabelecer o equilíbnio
econômico-financeiro do contrato - acréscimo de valor.

CLÁUSULÂ TERCEIRA . DO VALOR:
Os preços serão realinhados na seguinte proporção; âcrésclmo de 11,13% (treze vírgula trinta e três por
cento).

CLÁUSUU\ QUARTA - DAs oÍSPOSIçõES GERÂIS:
Considerando que o pnesente instnunento é pertinente e tornar-se-á ato junídico perfeito e eficaz,
acrescentar-se-á o valor inicial do referldo contrato oo percentual de 13,33r(, nos termos do art. 65,
II, d, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteniores, onde a adoção dar-se-á pelo Índice: Revi.são
dos preços para a manutenção do equilibrio econômlco-flnanceino quê Lncidem sobre Óleo Diesel S1O,
Gasolina Comun e óIeo Diesel, na hipótese que sobrevierem fatos imprevisÍveis ou previsíveis, porém, de
consequências incalculáveis, retardadores ou Ímpeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força naior, coso fontuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extra cont ratua I. O realinhamento está considerado o quantitatlvo lntegral para se chegêr ao valor total
após o equilíbrio dos valores unitários, uma vez que o setor não controla o consumo e con isso o que já
foi consumido e o que nesta. Portanto, por acordo entre as partes, real inha - se/equilib ra - se :
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1 Diesel s1o 120000 5,59 7 ,79 a,34%
o,6o

72.9O8,06

2 Diesel S59g 50000 s,36 6,47 21,29%
1-,45

72.5gO,gO



Subsistêr finoes, inalterados e eo pleno vigor todas as
contrato original.

E, por estaren de pleno acordo, fui lavrado o presênte
pelâs partes e por duas testê unhâs.

dêiais cláusulas e condiçôes estâbelecidas no

aditivo en 02 (duâs) vias, o qual vai assinado

Duas Estradas - PS, 2f de flarço de 2022.
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