
ESTADO DA ?AtlAIBA

PREEEITURA KDHICZPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 072/2021
DISPENSA DE MOTIVO COVID-19 N» 003/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N* 072/2021, QUE ENTRE BI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA
RITA E A EMPRESA EMMAHOELLE KALKA BEZERRA DBLFINO TORQUATO -
DOUTOR FARMA, HA FORMA ABAIXO:

Pelo proaanto InatruBonto particular do contrato, de um lado o Secretario Municipal da Saúda Oa
Ptafoitura de Santa Rita - inacrita no CNPJ/MF sob o n' n' 08.694.222/0001-63, situada a Avenito
Flávio Ribeiro Coutinho. a/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, neata ato raproaantada
pelo Secretário, LUCIAKO CORREIA CARNEIRO, CPP n" 339.800.471-72, doravante siaç.loamonte
CONTRATANTE, e do outro lado EMMAHUELLE MALKA BEZERRA DELFIHO TORQUATO-DOUTOR FARMA CNPJ n
32.611.635/0001-11, com sede na RUA SOLOH DE LUCEHA, 61 - CENTRO - ARARA - PB, doravMte
simplesBento CONTRATADO, decidiram aa partos contratantes aaainar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas a condições seguintes;

CLWSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL

1.1 O presente Termo da Aditivo ao Contrato reger-se-á pelos seguintes fundamentos legais:
a) art. 65, 5 1° da Lei n» 3.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo ao Contrato n» 072/2021, aODlSICÃO EMERISNCIAL PB "STB RÁPIDO P^
ENFREKTEMENTO A COVTD-19 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HO MUNICÍPIO DE
RITA/PB, com vigência atê 31 de agosto de 2021, tem por objeto um ACRÉSCIMO DE 254(VINTE B CIH^
POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, sendo O percentual aproaiaado em reais ea ^
24.375,O0(Vinta quatro mil trerentos e setenta e cinco reais), perfarondo o valer total atual do
contrato da RS 12I.875,0DfCento e vinte o ua ali citoeentos e aetenta e cinco reais;.

3.1.1 - Acrescentar dotaçie orçamentária conforme quadro a seguir; - • j i.
Os recursos pars custeio do pagamento serão efetuados também nas rubricas orçamentarias dsscritas
a seguir:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDAOE:10.305.1614.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAISDE COMBATE AO COVlO-19
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE R£CURSOS:214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
3.IA eaocuçào do contrato será objeto do acompanhamento, controle, Ciacaliioçào e avaliação por
reproaontante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a Sra.
PB OLIVEIRA, CPF 089.522.7444-40. E para fiscal do presente aditivo a Sra. MICHELE CAVAICASTI DE
ARAÚJO SOUSA. CPF 008.782.794-62, aafcos com lotação fixada na Secretaria Municipal da Saúde da
Prefeitura do Santa Rita - PB, formalmente designado, e cooprevadamante habilitado para gerenciar
o presente termo, será o responsável polo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive
as pertinentea aos oncargoo oosiplemontaies.

CLÁUSULA QUARTA - DA JUSTIFICAÇÃO
4.1. Justifica-se o presente aditivo devido a indispenaafailidede do diagnóstico do COVIO-19 que
está ligado diretamente no enfrentamento da COVID-19 no Município de Santa Rita-PB, no que di*
respeito ao combate da infocção do Coronavirua a fim de evitar a contaminação ccmunitária.
Estando esta aquisição em consonância com s Lei n° 13.979/2020 vigente, aendo eata aquiaição
indispensável enquanto perdurar a pandomia, em virtude diaso, a necesaidade da formaliraçào do
aditivo de valor —« caráter emorçencial para que oa atendimentos à população não seja auapenao.

CLMJSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5,1. Picam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato n° 072/2021 que não tenham
sido alteradas, iaqilicita ou explicitamente, no que não eonflitarem com o disposto no prosente
inatruaanto, por esto termo aditivo. E, per estarem justaa e contratadaa, aa partes firmam o
presente termo aditivo, por ai e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para
todos es fina de direito

CLÁUSULA SEXTA - OA PUBLICIDADE

6.1. O prosonte instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial no prato de atê 05
(cinco) dias úteis do mês subseqüente ao do sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As dúvidaa e casos omissos ser&o resolvidos pois autoridade ceapetence da contratante,
observando-se, sempre, as normas do instrumanto convocatório para o pcocasse lieitatório, que se
aplicam Integralmente ao prosente contrato.
7.2. Fica eleito o Poro da Ccwiarc» de Santa Rita, Estado da Paraíba, cosw competente para^irisdr
quaisquer questões oriundas da execução deste contrato.
7.3. E por eotarem avançadas, as partes assinasi o presente instrumanto em 02 (duas) / 1



teor e £oraa, para que pcoduca os seus
abaixo consiqnadas.

lUClANO rO

SECBE^IC^wSflCIPAL DE

efeitos legais, na presença das testeounhas

Santa Rita - PB, 23 de Abril da 2021.
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EMMANUEUE MALKA BEZERRA

EHMftNOELLE HALKA BEZERRA DELFIHO TOBQUATO - DOUTOR FARMA
r.° 3. . ■•3:./acoi-i i

CONTRATADA
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