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7" TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO O7l2020

7o Termo Aditivo ao Contrato no 071202O,
firmado entre a Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO e a
Empresa Verde Planejamentos e Serviços
LTDA.

A EMPRESA DE DESEITVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE

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

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, devidamente qualificado no instrumento

contratual de origem, e a Empresa VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA,

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

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

epigrafado em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016, e edital de Pregão Eletrônico

rf 009/2019, de acordo com as cláusulas adiante especihcadas:

CLÁUST]LA PRIMEIRA -Do oBJETo Do ADITIVo

O objeto do presente Termo Aditivo tem como tem como objeto a

REEQUILIBRICO ECONOMICO-FINANCEIRO dos preços do Contrato firmado entre as

partes, com efeito a partir do mês da solicitação, qual seja maio de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO REAJUSTADO

O valor mensal do contrato, após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, é R$ 167.996,00 (cento

e sessenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais) e o valor global do contrato após o

Reequilíbrio Econômico Financeiro é R$2.015,952,00(dois milhões quinze mil novecentos e

cinquenta e dois Íeais).

Os efeitos Íinanceiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a partir de

maio de 2022, e o valoÍ retroativo de maio a novembro, compreende o montante de R$

114.110,43 (cento e quatorze mil cento e dez reais e quarenta e seis centavos), será pago em 6

(seis) parcelas de R$ 19.018,40(dezenove mil e dezoito reais e quarenta centavos) a partiÍ de

janeio de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
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A presente alteração contratual surtirá os efeitos a partir de 01/05/2022 e fica

mantido o prazo de vigência do contrato primitivo.

CLÁUST.ILA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ONçATNTIIRIA
Os recursos para pagamento das despesas decorrentes do presente conerão por

conta da seguinte classificagão orçamentária:
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17.301 20.122.0037 0049 3.3.90.00/ 0t0y0270

CLÁUSULA QUINTA - DA RATITICAÇÃo
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) üas
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

AracajúSe, 05 de dezembro de 2022

JEFFERSON FE VALHO o DE OLIVEIRA

Representante da tratante Representante da Contratante
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TESTEMUNHAS:
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LOURIVAL FREIRE DE MELO
Representante dâ Contratada
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