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10s TERMO AD|TIVO AO CONTRATO N" 1-32120]-2.

10e Termo Aditivo ao Contrato n" 132120L2,

firmado entre a Empresa de Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO e a Sra.

Maria Jeane Elias Vieira.

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE -

EMDAGRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPj ne 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 Díretor-presidente Sr.

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

CPF ne 14I.2\5.654-87, residente e domiciliado em Aracaju/SE, e pelo Dirêtor

Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OLIVEIREA, brasileiro, solteiro,

administrador, inscrito no CPF n.e 019.236.905-90, residente e domiciliado em Aracaju/SE,

denominada simplesmente LOCATÁRIA, e a Sra. MARIA JEANE ELIAS VlElRA, pessoa física,

portadora do CPF ne 449.861.735-53, residente e domiciliada na Rua Elpídio Góis, ne 180,

Município de Ribeirópolis/SE, CEP:49.530-999, denominada de LOCADORA celebram o

presente Termo Aditivo ao contrato acima epigrafado em conformidade com a Lei Federal

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

cúusurÁ PRTMETRA- pRoRRoGAçÃo Do pRAzo Do coNTRATo

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo do contrato original, por

mais 12 (doze) meses, a partir de 24 de julho de 2022, em razão da extrema necessidade da

manutenção da locação do imóvel, para funcionamento de Baragem destinada à guarda de

veículos para a unidade LOCATÁRlA no Município de Ribeirópolis, conforme justificativa da

Coordenadoria de apoio administrativo.

CúUSULA SEGUNDA: DA DoTAçÃO oRçAMENTÁRIA

O valor mensal passará a ser de RS 363,81 (trezentos e sessenta e três reais e
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oitenta e um centavos), perfazendo no ano o valor de RS 4.355,72 (quatro mil trezentos e

sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), cujos recursos para pagamento de despesa

correrão por conta da seguinte programação orçamentária:

UNIDADE GESTORA AçÃo FONTE DE RECURSO

t7.roÍ. 49 o27OlOtoL

cúUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÃo

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

respectivos aditivos, se houver.

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

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

AracajuTSe, 06 ci iho de 2022.
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