
6OVERNO DO EsÍADO DE SERGIPE
SECRTTARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENÍO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

5'TERMO ADITM AO CONTRÂTO N" 0112019

Pelo presente Instrumento particular que entÍe si celebram
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ÀGROPECUTIRIO DE

5" Termo Âditivo ao Contrato n" 07/2019 f:umado

entre a EMDÁGRO - Emptesa de Desenvolvimento

Âgopecufuio de Sergipe e empresa FSF
TECNOLOGTA S.Â (Àroo TELECOT\.o.

de um lado a

SERGIPE -
EMDAGRO, devidamente qualificada no instrumento contÍatuâl de origem, representada neste
ato por seu Diretor-Pre sidente IEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, devidamente
qualificado no insrrumenro contratual de origem, e ÁNDERSON souzA DE oLrvEIRib
Diretor Administrativo e Financeiro da EMDÂGRo, e a empresâ FSF TECNOLOGIA s.À.,
nome fantasia ÁLOO TELECOM, representacla neste ato por seu diretor presidente, o Sr,
FELIPE CALHEIROS caNSANÇÃo, deüdamente qualificados no instrumento
contratual de origem, reúnem-se para o rrm especial de celebrarem o pÍesente Termo Âditivo
ao contrâto acima epigrafado, com fulcro na Lei n". 13.303/2076 e o Reguramento Interno de
ücitações e cofltratos da EMDÂGRO e mediante as seguintes cráusuras e condições:

cl-Áusur-A PRTMETRA- DO OBJETO DO ADTTTVO
O presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação d,o ptazo de ügência

do contÍato primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do vALoR E DA CLÀSSIFICAÇÃo oRçAMENTÁRIÀ
Pela perfeita e Íiel execução do obyeto deste conftato, a CONTRÂTÂNTE

continuata pagando à CONTRÂTADA o valor mensal de R$ 26.772,05 (vinte e seis m e

setecentos e setentâ e dois reais e cinco centavos) e anual o valor de R$ 321.264,60 (úezentos e
vinte e um mil e duzentos e sessenta e quaúo reais e sessenta centavos), cujos recutsos cotrerão
por conta da segünte programação orçamentária:
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. EMPRESA oE DESENVoLV|MENTo AGRop€cuÁRIo oE sERGlpE
CLÀUSUIÁ TERCEIRÂ - DÂ VIGÊNCIA

Por força do presente insuumento, o conrrato ora aditado fica prorrogado por mais l2
(doze) meses, com início de ügência a parú de 01 de abril 2022, podendo haver prorrogação
havendo intetesse das partes.

CLÁUSULA QUÂRTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS CoNTRÂTUAIS
Ficam ratificadas as demais cláusulas

respectivos aditivos, se houver.
do contrato ora aditado bem como dos

JEFFERSON FE

Ju 21 de março de 2022.

O ÂNDERSON SO DE OLI\EIRÂ
Diretor Administrativo

e Financeiro EMDAGRO
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FELIPE CALHEIROS CANSÂNÇÃO
Contratado
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. E pol estârem justos e aditados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) üas
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abixo assinadas.
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TESTEMUNHAS:
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