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6" TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO O7l2020

6o Termo Aditivo ao Contrato n' 0712020, firmado
entre a Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO e a
Empresa Verde Planejamentos e Serviços LTDA.

A EMPR"E,SA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRJO DE

SERGIPE - EMDAGRO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Sr.

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, devidamente qualificado no instrumento

contratual de origem, e a Empresa VERDE PLANEJAMf,NTOS f, SERVIÇOS LTDA, neste ato

representada pelo Sr. LOURIVAL FREIRE DE MELO, devidamente qualificado no

instrumento contratual de origem, celebram o presente Termo Aditivo ao contrato acima

epigafado em conformidade com a Lei Federal 13.30312016, e edital de Pregão Eletrônico

n'009/2019, de acordo com as cláusulas adiante especificadas:

CLÁUSI]LA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ADITTVO

O objeto do presente Termo Aditivo tem como finalidade ampliar o

quantitativo e o qualitativo dos serviços de terceirização de mão-de-obra prestados pela

empresa CONTRATADA em favor da EMDAGRO, considerando a necessidade de

modificação do projeto básico, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, de acordo

com Processo n' 017.201.00.93012022-2 e projeto básico atualizada que integra este contÍato

independente de transcrição, bem como a prorrogação do prazo do contrato original, em razão da

extrema necessidade da continuidade da prestação de serviços terceirizados de mão de obra nas

areas de asseio e limpeza, manutenção e serviços gerais.

CLAUST]LA SEGUNDA: DO PREÇO REAJUSTADO

Em virtude da alteração contratual, o preço mensal do Contrato originário

passará a ser de R$ 146.018,34(cento e quârentâ e seis mil e dezoito reais e trinta e

quatro centavos), perfazendo a presente contratação o valor anual total de R$ 1.752.220,07

(um milhão setecentos e cinquenta e dois mil reais e duzentos e vinte quatrocentos reais e sete

centavos).

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DÂ \rIGÊNCIA

A presente altetação conüaflral surúá os efeitos a patir de 07/05/2022 e
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EMDAGR'ry
mantido o prazo de ügência do contrato primitivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃo ORÇAMENTÁRIA

Os recursos paÍa pagírmento das despesas decorrentes do presente corerão por

conta da seguinte classificação orçÍrmentária:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIÁ

CLASSIFICAÇÁO
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

AÇAO ELEMENTO DE
DESPESÀ

FONTE DE
RECURSO

17.301 20.122.0037 0019 3.3.90.00/ 010U0270

CLÁUSI,LA QUINTA - DA RATIFICAÇÃo

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado, bem como dos

respectivos aditivos, se houveÍ.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo, em 03 (hês) vias

de igual teor e forma, na presença das testemuúas abaixo assinadas.

acajúSe, 26 de abril de 2022.

.IEFFERSON RVALHO ZA DE OLIVEIRA

Represen tante da atante Representante da Contratante

L»/ á- / ÜrÁ
LOURIVAL FREIRE DE MELO

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF: aqzcq5ó63
CPF: f sE5-a
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