Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Saúde

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n° 085/2018
Pregão Presencial n° 004/2017
Processo Administrativo n° 028/2017

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n° 085/2018,
celebrado entre a Secretaria de Saúde, através do Fundo

Municipal de Saúde, e a empresa H M Monteiro de Melo - Me Na forma abaixo:

O Município de Santa Rita, ente de Direito Público Interno, sediada na Rua Juarez Távora, n°
93, Centro, Santa Rita, estado da Paraíba, CEP: 58.300-410, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte

do Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.666/0001-61, neste ato representado pela Secretaria de
Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n° 08.694.222/0001-63,

sediada na Avenida Governador FIávio Ribeiro Coutiníio, s/n. Centro, Santa Rita/PB, representada pela
Ilustríssima Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria do Desterro Fernandes DInIz Catão,
doravante denominada Contratante, e, do outro lado a empresa H M Monteiro de Melo • Me, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 11.776.834/0001-00, com sede na cidade de

Santa Rita, Estado da Paraíba, sito à Rua Otávio Amorim, n° 38, Acesso a BR 230, Km 41, CEP:
58.300-300, neste ato legalmente representada pelo Sr. Hayron Mayko Monteiro de Melo, inscrito no

CPF sob o n° 059.419.684-35 e RG sob o n" 3,172.689 - SSP/PB, doravante denominada Contratada,
resolvem celebrar, por força do presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O objeto do presente termo consiste na revisão do preço do
custo do produto gás (glp) acondicionado em vasilhame com 13kg decorrente da alta no preço do
fornecedor da empresa já qualificada neste termo, conforme documentos comprobatórios apresentados
a esta Secretaria de Saúde e juntados a este processo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste concedido à CONTRATADA pelo CONTRATANTE será de R$
10,00 {dez reais), referente à 22,22% (vinte e dois vírgula vinte e dois porcento), o mesmo percentual
sofrido pela CONTRATADA,conforme valores estabelecidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).
Esse equilíbrio econômico prenunciado no contrato original em sua cláusula sétima encontra-se
abrangido pelas disposições dos artigos 40, Inciso Xi e 65,§ 8° da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO REAJUSTADO - A partir da assinatura do presente termo de
apostilamento o botijão de gás (glp) acondicionado em vasilhame com 13kg, objeto do Contrato n°
085/2018 passa a vigorar com o valor unitário atualizado de R$ 65,00(sessenta e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ORÇAMENTO - Os valores decorrentes deste reequilíbrio econômicofinanceiro correrão à conta dos recursos orçamentários alocados nas seguintes Dotações
Orçamentárias:
02.101

10122 2605 2041
10 302 1612 2042

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Manutenção dos Serviços do Fundo Municipai de Saúde

Manutenção

da

Assistênoia

Hosoitaiar e

Ambulatorial

Aita/Média

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Saúde

Complexidade
10 301 2605
2051
10 3021617 2055
10 3021611 2059

Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB
Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial

Manutenção da Rede de Urgência
Elementos de Despesas

3390.30
4490.52

Material de Consumo

Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

211
212

Recursos Próprios
Transferência da União/SUS

CLÁULSULA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste termo de apostilamento,

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Permanecem vigentes e inalteradas as demais
cláusulas do contrato original não alcançadas pelo presente apostilamento. sendo ratificado em todas
as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante
e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e
contratados assinam as partes em 02(duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02
(duas)testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Santa Rita - PB,05 de julho de 2018,

Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão

Secretária Municipal de Saúde
Contratante

( 'y

H M Monteiro de Melo • Me
CNPJ: 11.776.834/0001-00
Contratada
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