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2o Termo Aditivo ao Contrato n" 0112022, firmado
entre a EMDAGRO - Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de Sêrgipe e o
SE(cIPETEC - Sergipe parque Tecnológiôo.

Av. Dr. CrÍlot Rodrlgües da Cruz, s/r" - Cenlro Admlútstr.
Fone: (0r r79) 3234_2601 E_m.l

tlvo Govern.dor Augurto Fr.íco, B.
lr s o D Íc(r)c m d og Ío, sc. sov. br\l irro Crpucho, Ârrceju/Se.

A EMPRESA DE DESEI\TVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE
SERGIPE - EMDAGRO, neste ato representada por seu Diretor-presidente sr. GILSON
Dos ANJos SILVA, brasileiro, separado, euímico Industrial, portador do cpF n.
343.928.235-04, residente e domiciliado na Rua cabo Rezende, no 40, centro, Barra dos
COqUCiTOS/SE, C Sr. FERNANDO ANDRÉ PINTO DE OLTVEIRA, DirCtOr AdMiNiStrAtiVO
e Financeiro da EMDAGRO, brasileiro, casadd, portador do cpF n" 167.4g0.185-g7,
residente e domiciliado na Rua Aloísio campos, no 1073, Bairro coroa do Meio,
AracajúsE e o SERGTpETEC - SERGIPE pAReuE TEcNoLóGrco, representada
neste ato por seu Diretor-presidente SR. EDUARDO PRÂDO MELO, devidamente
qualificado no instrunrento contratual de origem, celebram o presente Termo Aditivo ao
contrâto acima epigrafado em conformidade com a Lei Federal L3.3o3l2ol6, e edital de
Dispensa Presencial - DP}B2o/zo2o, de acordo com as cláusulas adiante especificadas:

cLÁusuLA pRTMETRA - Do oBJETo Do ADI;rvo
o objeto do presente Termo Aditivo tem como finalidade prorrogaçâo do

prazo do contrato original, por mais 12 (doze) meses, a partir de 24tort2o23.

CLÁUST,ILA SEGI,'NDA - DÀ VIGÊNCIA

I presente arteração contratual surtirá os efeitos a partir da assinatura do
presente Termo.

CLÁUSI,JLA TERCEIRA _ DO SIGILO

os partícipes obrigar.r.r-se a manter sob o mais estrito sigilo os dados e

informações sigilosas (assirn consideradas as protegidas por sigilo legal e cuja restrição de
acesso esteja prevista nos terrros da Lei a" 12.527/il e da Lei n" 13.70g/201g - Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LcpD), eventualmente compart.ilhados na vigência deste
Acordo de cooperação, vedada a sua comunicação a terceiros, seja direta ou indiretamente,
sob pena de responsabilidade por vioração de sigilo legar, conforme normas apricáveis.
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CLAUSULA QUARTA - DO COMPARTTLHAMENTO DE DADOS

É facultado o compartilhamento com outrôs órgãos de controle, quanto as

informações e dados gerados por meio dos processos preditivos apontados, respeitando-se o
disposto na Lei no 13.700'108 - Lei Geral de proteÇão de Dados pessoais - LGpD.

CLÁUSULA QUINT,\ _ DA RATIFICAÇÃo
Ficam rarificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado, bem como dos

respectivos aditivos, se lrouvcr.

E por esrrrrr.r de acordo, as paÍes firmam o presente aditivo, em 03 (três) vias

de igual teor c t , ,ra, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

AracajúSe, 20 de janeiro de 2023.

ILSON D N.IOS §! L\/Â FERNANDO

Diretor
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