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89 TERMO ADIT]VO AO CONTRATO N" 0612014

8e Termo Aditivo ao contrato n" 06/20L4,
firmado entre a Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO e o Sr.
José Dermeval Meneses.

A EMPRESA DE DESENVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE -

EMDAGRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ np 13.108.295/0001-66,

com sede na Av. Dr. carlos Rodrigues da cruz, s/n, centro Administrativo Governador

Augusto Franco, Aracaju/sE, neste ato representado por seu Diretor-presidente sr.

JEFFERSON FEITOZA DE CARVAIHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do

CPF ne L4L.215.654-87, residente e domiciliado em Aracaju/SE, e pelo Diretor

Administrativo e Financeiro, sr, ANDERSON 50UzA DE oLlvElREA, brasileiro, solteiro,

administrador, inscrito no cPF n.e 019.236.90s-90, residente e domiciliado em Aracaju/sE,

denominada simplesmente LocATÁRlA e o Sr. JosÉ DERMEVAL MENESES, pessoa física,

portador do CPF ns 155.590.175-15, residente e domiciliado na Rua Felino Bomfim, ne 87,

Município de Ribeirópolis/sE, cEP 49530-999, denominado de LocADoR, celebram o

presente Termo Aditivo ao contrato acima epigrafado em conformidade com a Lei l-ederal

8.666/93, de acordo com as cláusulas adiante especificadas:

cúusutÁ pRtMEtRA - pRoRRoGAçÃo Do pRA:zo Do coNrRATo

o objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo do contrato originar, por

mais 12 (doze) meses, a partir de 08 de junho de 2022, em razão da extrema necessidade da

manutenção da locação do imóvel, garantindo-se a continuidade dos trabalhos de extensão

rural do interior do Estado de sergipe, conforme justificativa da coordenadoria de apoio
administrativo.

CúUsuI.A SEGUNDA: DA DoTAçÃo oRçÁMENTÁRh

O valor mensal do go Termo Aditivo, passará a ser ne quantia de RS 777,70
(setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), perfazendo no ano o varor de R$

9.332,40 (nove mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), cujos recursos para
pagamento de despesa correrão por conta da seguinte programação orçamentária

Av. Dr. Cârlos Rodrigues dâ Cru& Vn' - Centro Administrativo Coyeroador ÁügüÍo Frsnco, Bairr0Fone: (0u79) 323.t-2601 E-mail: gaDrc, em(la g ro. s e, g{,r. b r
Capücho, Áracâju/Se.
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UNIDADE GESTORA AçÃO FONTE DE RECURSO

17.3010 49 o2TOlOtOt

cúusulA TERCETRA - DA RATtFIcAçÃo

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

respectivos aditivos, se houver.

E por estarem de acordo, as pârtes firmam o presente aditivo, em 03 (três)

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

Aíacaju/Se, 06 de junho de 2022,

JEFF E CARVATHO

Preside da EMDAGRO

ANDERSON oUvEtRA
Diretor Administrativo ceiro da EMDAGROF
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DERMEVAT MENESES

LOCADOR

TESTEMUN HAS:

cPF: zGe .42í.**S -53
CPF:

Av. Dr. Carlo6 RodrigüB dâ Crua ín' - Centro Adminfutrativo GoverDador Augu3to Fiaíco, BairÍo Capucho, Arrcaju/Se.
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