
H 
ESTADO DE SERCIPE 
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CONTRATO N° 035/2018 

Contrato de Licenciatnento de Uso de SOFTWARE 
e rrestaçao cc erviçps cc suporte tecruco 
celebrado entre a Assernbleia Legislatva do 
Estado de Sergipe e a Firma TOTVS S.A. 

A Asseinblcia Legisiativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo do Prado. 
s/n'. nesta Capital, doravante aenommada CONTRATANTE/LICENCIADA, corn C.G.C. no 
'3,170.840/0001-44, representada neste ato pelo Presidente Deputado LUCIANO BISPO DE 
LIMJ% e o Prirneiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos, brasileiros, residentes nests 
Capital., do outro a Firma TOWS S.A., denominada CONTRATADAJLICENCIADORA, 
estaheiccida na Rua Desembargador Euclides da Silveira no 232, casa verde, São Paulo-SR 
CEP:02.511-0i0 , Fone: (11)3981-7000, inseritano C.N.P.J. sob no 53.113.791/0001-22, neste ato 

-cnresentada pelo Senhor Fabiano de Paula Moraes, brasileiro, gerente setor püblico, portador do 
RO n° 16370130 SSP/SP e CPF no 099.633.728-80 e Senhor Ruy Rabelo Trevisan 
;DrasIieiro,gerente de atendirnento e relacionamento, portador do R.G. 9894797 SSP-SE, CPF a° 
038.019.388-99 e, em conformidade ao Processo tie Inexigibilidade tie LicitaçAo n° 006 /2018 
combinado corn a artigo 25, inciso I da Lei 110  8.666/93 em sua redaçAo atual tern justos C 

connaados pot este e na meihor forma de direito, em conformidade corn a legislaçao pertinente. 0 

quc adiante se segue mediaxrte as clausulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRJMEIRA- OBJETO DO LICENCIAMENTO 

Objetiva o presente contrato a prestacão tie serviços mensais de suporte técnico corn 
':'j')  (cento e nove) acessos , .sendo 08(oito) para a Plataforma FLUIG TOTVS(Recursos 
Nurnanos/Folha de Pagarnento) .1 00(cern) para a Platafonna FLUIG PRIME e 01 (tuna) Iicença de 
_,so. ternpothria, limitada e no exciusiva do APP SMART eSOCIAL para a Coordenadoria de 
Recursos 1-lurnanos deste Poder. 

Parágrafb Unico -Parãgrafo ILT.nico - A Licenciada podera acrescer ou suprimir em ate 25% ( vinte e 
CinCO por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. (Artigo 65, Parágrafo Prirneiro da Lei 
8.66693 e suas aiteraçOes posteriores). 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 

Os serviços que seo executados pela CONTRATADAJLICENCIADORA(TOTVS 
S.A) compreendem suporte técnico, uso e atualizaçOes de versOes dos softwares de modo a manté-
los funcionando em opera4äo constante, disponibilizando os seguintes serviços: 

a) Atendimento Telefônieo - Será prestado por técnieos especiaiizados, durante o hordrio 
cornerciai. de 2' a a  feira, exceto feriados nacionais. Consultas, que nAo puderem ser respondidas 
dc irnediato, deverao ser formalizadas pela CONTRATANTE/LICENCIADA e enviadas pq  e-mail. 
As questOes encaminhadas via e-mail serAo priorizadaspara serem respondidas no m$i6r prazo 
nosstvei. a partir do recebimento da mensagern, desde que, formulada dR maneira clarafe objetiva. 

"jo r ecessa'io a CONTRATADA/UCE cCIADORA no era 
soh.tr 

 col ia dos unos de 
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ados em midia compativel Para anáiise e soluçAo dc probiemas 
L-) Services Mens&s de Software —Estes sen'iços abrangem as aiteraçoes necessãrias decorrentes 
dc muaança dc legislaçOes inerentes aos sistemas, rnanutençâo corretiva e aprimoramento dos 

redutos. Nestes serviços nAo estAo incluidas as solicitaçOes de desenvolvirnento ou custornizaçào 
programas especIflcos por parte da CONTRATANTE/LICENCIADA. 

c) Atendirnento Personalizado; Quando se fizer necessário. 

CLAUSULA TERCEIRA - DLREITOS E PROPRIEDADE 

3.1 A CONTRATANTE/ LICENCIADA será plenamente responsável pelo necessário 
itsguardo dos direitos da CONTRATADAJLICENCIADORA sobre cada SOFTWARE, cujo uso 
re concedido. 

3.2 A CONTRATANTE/LICENCIADA nAo poderá ceder a terceiros, todo ou em 
pane. scm prévia anuência, quaiquer SOFTWARE c/on documentaçAo fornecidos pela 
CONTRATADAJL10ENCIADORA, comprornetendo-se par seus funcionarios ou prepostos a 
manter sob boa guarda cada cOpia e documentaçAo recebida; 

33. A CONTRATANTE/LICENCIADA tambem nào poderá alterar, descompilar, 
dccompor ou fazer engenharia reversa do sisterna, bern corno reproduzir os materiais escritos que 
acorn panham o programa. 

CLAUSULA 	OUARTA 	- 	RESPONSABILIDADES 	 DA 
ONTRATANTE/LICENCITADA 

4. Sein prejuizo de ontras previstas neste instrumento, constitnein obrigacUes e 
responsabilidades da CONTRATANTE/LICENCIADA: 

4. 1. Efetnar os pagamentos devidos a CONTRATADA/LICENCIADORA. confomie 
ctsnosto neste Termo. 

4.2 - A CONTRATANTE/LICE.NCJADA é a responsável pela implantaçao, cu sela, 
peio conjunto de atividades de planejarnento, preparaçäo, digitaço das informaçOes inerentes e 
occessarzas Para atingir os objetivos a que se propôe o SOFTWARE. 

4.3 - A CONTRATANTE/LICENCIADA será responsável pela manutençflo dos 
arquivos necessários a total segurança dos mesmos, de acordo corn especificaçOes constantes na 
dccumentaçAo fornecida, bern corno utilizar corretamente aos produtos licenciados. respeitando as 
dfteitos de propriedade intelectual da CONTRATADA/LICENCIADOR4 

4.4 - A CONTRATANTE! LICENCIA.DA seth responsável pela manutençao de 
pessoal habilitado pan a operaçäo dos SOFTWARES. 

4.5 - A CONTRATANTE/LICENCIADA seth responsavei pelo controle de qu Made 
this informaçôes produzidas palo SOFTWARE. 
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4.6- Cabe a CONTRATANTE/LICENCIADA o fornecirnento do Sisterna Operacional 
otros utiiitários neeessários a execuçao do SOFTWARE,compatIvel corn o ambiente 

nencionado na proposta. Estes programas devem corresponder a versöes oficiais e atualizadas. 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

5.1. Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a CONTRATADA 
- 	c3rgar-se a: 

5.2. Manter durante toda a execução do contrato, as condiçôes de habilitacao e 
auaiflcaçao exigida.s no procedimento de licitaçâo que deu origern ao presente contrato, sob pena 
cie sua rescisào e aplicaçäo das penalidades on previstas. 

5.3. Alocar todos os recursos neeessários para se obter urn perfeito fornecimento, de 
fiwrna pi ena e satisfatória, scm onus adicionais de quaiquer natureza a contratante. 

5.4. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigacOes e tributos decorrentes da 
execuQAo do contrato, inclusive as de natuteza trabaihista, devendo, quando solicitado, fornecer, a 
CONTRAIIANTE comprovante de quitaçäo corn OS órgãos competentes. 

5.5. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federals, 
decorrentes de faltas por cia cornetidas na execuçAo do contrato. 

5.5.1. Assumir inteira responsabilidade pe l os danos que seus empregados causarem 
CONTRATANTE durante a execuçAo do contrato, hipótese em que fará a reparacâo devida, corn o 

nccssdrio ressarcimento em dinheiro, no prazo irnprorrogavel de 30 dias, independenternente de 
ou interrelacào judicial. 

5.6. A CON TRATADA nâo poderá transferir, total on parcialmente o contrato, ben 
coma subeontratar, ainda que pareiairnente, a execuço do scu objeto. 

6.1 - A CONTRATADAILICENC1ADORA se compromete a prestar assessoria 
aperaconal quando da instalaçAo/ irnplantaçäo. 

6.2 - A CONTRATADAJLICENCIADORA no será responsável pelo treinamento do 
usuário naoperaçâo do equipamento no que se referem os procedirnentos nAc referentes 
exciusivamente a operaçao do SOFTWARE, objeto deste Termo de licenciamento. 

6.3 - Para esciarecer duvidas dos usuários/operadores e propor soluçOes técnicas 
r&aias a utilização do sisterna, a CONTRATADM 11ICENCIADOR4. rnanterá o serviço de 
suporte técuico nas seguintes condiçOes: 

6.3.1 - Atendirnento telefOnico: prestado par técnicoeseia1izado. durante o orário 
comercial de segunda a sexta, pan consuitas que nao p4erem ser frspondidas de ime' ato, elas 
scrão formalizadas e enviadas via fax ou e-mail  

r 
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6.3.2 - Atendimento Personalizado; 

7.'- — Garantia de Atualizaçao Legal 
-AsmodificaçOes de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pelos órgàos 

overnamentais, serão introduzidas nos SOFTWARE'S scm onus pan a 
CONTRATANTE/LICENCIADA e em prazos compativeis COrn Os determinados pela Legislaçao. 

- A interpretaçào legal das normas editadas pelo governo e sua irnpiernentaçao no 
SOFTVvIARE sera efetuada corn base nas publicacOes especializadas e divulgadas sobre cada 
nterw em veiculos de cornunicaQAo de dorninio ptbiico. InterpretaçOes divergentes por parte da 
CONTRATANTE /L!CENCIADA, quando impiernentadas, serào consideradas como assessoria. 
A CONTRATADA/LICENCIADORA não seth obrigada a implernentar alteraçOes ünicas e 
exclusfvarnente baseadas na avaiiaçAo de uma CONTRATANTE/LICENCIADA. 

- Caso näo haja tempo hábil para implementar as modificaçOes legais entre a 
divuigaçAo e o inicio de vigência das mesmas, a CONTRATADA/LICENCIADOR4 indicará 
soiuçOes aiternativas pan atender as determinaçOes legais, ate que o SOFTWARE possa ser 
at.;aiizado. 

As rnodificaçOes itnpostas por AssociaçOes, Sindicatos ou outros grupos especiflcos 
;cderão ser executadas mediante aprovacâo de orçarnento prévio e desde que a CONTRATADAJ 
LICENC!ADOR.4 opine pela viabilidade das modificaçOes sugeridas. 

CLAUSULAOJTAVA- OUTRAS GARANTIAS 

8.1 - Novas Versoes: As meihorias e novas funçoes introduzidas pela 
CON" RATADA/LICENCIADORA nos SOFTWARES originairnente contratados sào distribuidas 
toda ez que a CONTRATADA/LICENCLADORA as concluir visando dotar a 
CONTRATANTE/LICENCIADA sempre corn a ñltima versão do SOFTWARE. Cabe a 
CONTRATANTE/LICENCIADA adotar essa versAo no prazo méximo de 90 (noventa) dias do 

cebimento. Após este prazo a CONTRATADMLICENCIADOW4 nâo mais estará obrigada a 
fornecer suporte a versão antiga. 

8.2 .. Novas Versöes de Linguagern e Sisternas Operacionais: 

A CONTRATADAJLICENCIADORA assegura a perfeita compatibilidade dos seus 
produros corn o Sistema Operacional e linguagem. Substituiçäo de Sistema Operacional, linguagem 
ou ambiente original do SOFTWARE seth objeto de negociação no mornento oportuno. 

	

8.3-Consuitas 	tCcnicas 	poderào 	ser 	encarninhadas / 	a 
C ONTRATADAILICENCIADORA por telefone e e-mail. As coqultas técnicas por te€fone so 
scrâo atendidas quando feitas por funcionarios que possuarn H1ilitacao para a oéraçao do 
SOFTWARE, Equipamento, Sistema Operacional e Utilitários. 
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- Material Para Análise: Caso haja necessidade de remessa para a 
CONTRATADAJLICENCIADORA de material para análise, nos casos em que näo Sc configurar 
erro ou faiha da CONTRATADA/LICENCJADORA, os tempos gastos pan a resoiução de 
cividas serto faturados como Assessoria Operacional, mediante apresentação do respectivo 
ReiatOrio de Atividades e apOs prévio conhecimento da CONTRATANTE/LICENCIADA. Caso a 
resoçao das dUvidas deva ser executada na sede da CONTRATANTE/LICENCIADA, o tempo 
ariicado seth considerado Assessoria Operacional. 

8.5 - A CONTRATADA/LICENCIADORA, assegura como garantia para qualquer 
cLfeito técnico. do SOFTWARE 90 (noventa ) dias a partir da aquisiçAo. 

CLAUS ULA NONA - ASSESSORIA OPERACIONAL 

9.1 A Assessoria Operacional consiste na partic.ipaçào de profissionais da 
CONTRATADAJLICENCIADORA em quaiquer atividade destinada a apoio e orientaçào de 

iiizaçào 	dos 	SOFTWARE(s) 	licenciados 	sempre 	que 	soiicitada 	pela 
CONTR4TANIt/LICENCIADA. 

9.2 No estarão sujeitos a cobertura deste Contrato defèitos ou falhas nos arquivos de 
dados do SOFTWARE caso os mesmos tenharn se originado por defeitos fisicos no equipamento ou 
nomejo magnético de armazenarnento, incidindo neste caso urn orçamento especIfico para sua 
correçâo. 

9.3 RecuperaQöes de processamentos, devidos a erros operacionais por adoçao de 
tdcnicas e mdtodos diversos dos instruldos no treinarnento ou indicado na documentaçào, estarão 
Suleitos a anáhses kcnicas prevjas, corn consequentes orçamentos de custos determinados easo a 
case. 

CLAUSULA DECIMA - PRECO E REAJUSTE 

10.1 A CONTRATANTE/LICENCIADA pagará a CONTNATADAJ 
LICENCIADORA, pelos serviços de suporte e Licenciarnento de Uso do SOFTWARE, mediante 
nom tiscai. devidamente atestada pela Coordenadora de Recursos Hurnanos, o valor mensal de 
RS5.99160(cinco mu, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), sendo: 

a) Peia concessào de lJso do APP "Smart eSocial" de RS 727,48 (setecentos e vinte 
etc reals e quarenta e oito centavos), pago mensalmente, correspondente a 

:nstalaçao/disponihulzaçào do software e 
b) 0 valor mensal do suporte técnice de RS 5.265,12 (cinco mu, duzentos e 

sessenca cinco reais e doze centavos) que será pago aM o 50  (quinto) dia ütil do més subsequente, 
mediante apresentaçao no protocolo deste Poder, da docurnentacAo hábil a quitaçäo, perfazendo ao 
iTnal de doze meses, o valor de R$ 30.288,00 (trinta mu. duzentos e oitenta e oito reais). 

10.2. DO REAJUSTE: 0 contrato referente a presào de serviços dVsüporte 
tCcnico, seth reajustado. anualmente, corn base no IPCA ou, no 

ct 
 de sua extincao,/por outro Li 
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11TOC avençados pelas partes. 

10.3. Nos valores acima elencados ja se encontrarn embutidos todas as despesas 
reèrentes a impostos, taxas e encargos sociais. 

- 	 11.1. 0 paganierito será efet-uado mensairnenle, ate o 5° (quinto) dia Util do rnês 
s;bsequente.rnediante apresentação no protocolo da CONTRATANTE/LICENCIADA, da 
c;ocumentaçao hãbil a quitação, devendo ser eumprido a Resoluçâo WE fl. 0  208, de 06 de dezembro 
uc 2001. tais corno: 

a) - nomFiscal/Fatura, devidarnente atestada pela Coordenadoria de Recursos 
dumanos: 

b)- Certidao de Regulauidade Fiscal corn a Fazenda Federal e Municipal, CertidOes 
dc FOTS e INSS; 

§1 0  - A CONTRAIANTE/UCENCIADA, efetuara as retençöes na fonte 
pIQry iegislação fiscal vigente; 

§ 1° - Caso o dia do pagamento recaia em dia nAo Util, esse será efetuado no 
pnmero dia átii subsequent., sendo que mesmo nesse caso, manter-se-á na fatura, o dia do 

.Me 0: 

§ 2° - Em hipótese alguma have-rd liberaçao do vencimento sern o devido 
udinipiemecto da obrigaçao ou a nAo apresentaçAo das cerddöes comprobatórias exigidas 

- 	de-idamente atualizadas; 
§ 3° - Na contagem do prazo para efetivação do pagarnento pela 

CONTR&TANTEJLICENCJADA, serão deduzidos os dias decorridos per responsabilidade da 
C7ONTRATADAILICENCIADORA. tais como Os ocasionados pela sua demora na apresentação 
do documento de cobranya ou em substitul-lo quando ernitido corn erro; 

§ 4° - Todos os do", 	 & mentos dc cohrança deverAo ser apresentados no protocolo ger 
cia CONTHATANTE/LICENCIA])A atravCs de oficio especifico aos cuidados do Departaniento 
I:a;1eeirO da Assernbieia acompanhado do Certidao de Recoihirnento do ISS (Imposto sobre 
Serviços). quando for o caso. 

§ 5° - Os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais, de transporte 
eguro, LnCIUSiVC aqueles relatives a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA/LICENCIADORA, be corno as despesas e obrigaçoes fmanceiras de quaiquer 
nutureza. despesas operacionais, rnäodc-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de 
iror:ssionais. auxIlio aiimentação, auxilip transporte e transporte local, sendo quc sua 
inadimpencta. corn reiaçao a this encargos, nao transtere a CONTRATATNTEJLICENCIrDA 0 

Onus peio pagamento, não podendo onerar a presente contrataçäo; / 

11.2,0 pagamento obedecerá 40 disposto na Reso1ucajn? 296/2016 do Wbunal  de 
Comas do Sergipe 

6 
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11.3. D0TAcAO oRcAivtENTARIA As despesas oriundas da presente 
contrataçäo correrão por conta da seguinte: Funçào— Subfunçao - Programa de Governo -- Projeto 

u Atividade 01.031 .0001 .0461 -Coordenaçao da Açào Legislativa: categoria Econômica - Grupo de 
Despesa -Modalidade de Apiicacâo: 3.3.90.00-Despesas Con'ente - Outras Despesas Correntes 
-ADiicacOes Diretas 

CLAUSULA DECIMA SEC UNDA DO PRAZO 

12.]. A vigência contratual é de 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato, 
caenao ser prorrogado par igual e sucessivos perfodos, a critério e conveniência administrativa, 

Doservanco-se o disposto no artigo 57, inciso ii da Lei no 8.666/93. 

QLAJQULA fltc1M&.  TERE1RA - DA FISCALIZACAO 

13.1 - Caberá a Coordenadoria de Recursos Hurnanos através de preposto, 
i9scaiizar a execuçAo dos serviços e manter contato direto corn as prepostos da 
CONTRATADAILICENCJADORA. 

13.2 A açâo fiscalizadora da CONTRATANTE/LICENCIADA nâo fará cessar 
n-em diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfèito cuniprimento das obrigaçöes estipula-
das,nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas. 

13,3 A Fiscaiizaçào exercerá rigoroso controle em reiaçäo a quantidade e 
art jeularmente a qualidade dos serviços executados. 

CLAUSULA DEC.1MA OUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS 

14.1.Qualquer alteracao contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei 
&666/93 e suas alteraçôes posteriores. 

CLAUSULADECIMAQU1N4—PENAL1DADES: 

A CONTR4TADA/LICENCIADOR4 total ou parcialrnente inadimplente 
seräo aplicadas as seguintes sançOes legais: 

a) adverténcia; 
b) Malta administrativa, graduávei, conforme a gravidade da infraçao. nAo 

excedendo em seu total, o equivalente a 20%(vinte par canto) do valor do Contrato, cumulavei corn 
as demais sançOes; 

c) Rescisao contratual par suspensão teniporária de participação em licitaçao e 
mpedimento do contratar corn a Admin.istraçäo PbHca, por prazo nâo superior a 02(dois) an 

cL) Deciaraçao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Admipfstracao 
Pbiica, enquarito perdurarem as motivos determinantes da puniçào ou ,sé que seja pr,ø'movida  a 
-eahilitacão in forma da Lei on perante a própria autoridade  que a1icou,frena1idade. /.. 
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aAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSIICOES GERMS 

16.1 0 nAo exercicio pela CONTRATANTErLICENCIADA ou pela 
CONTRAt&DA/LICENC1ADORA de quaiquer de seus direitos ou faculdades estabelecidas 
:estelermo. nâo configurara desisténcia , transigêneia ou novaçAo, podendo estas a quthquer tempo, 
exercê-ios em sua plenitude. 

1 6.2 Este docurnento contérn todos os comprornissos das partes e substitui 
toda quaiq uer proposta anterior, sobre as quais tern prevaléncia, não podendo ser modificada, 
exceto por rneio de aditamento, devidaniente assinado pelos representantes legais das panes. 

16.3 Para dirimir litigios decorrentes do presente Termo, as panes elegern o 
Fore da Cornarea de Aracaju-Sergipe, corn expressa renUncia a outro qualquer, por mais 
riviiegiacio que se apresente. 

16.4 A CONTR&TADAJL10ENCIADORA compromete-se que em caso de 
dsati'açao de suas atividades heath a CONTRATANTE /LICENCIADA corn direito ao acesso a 
toca documentaçAo e programas fbntes do Sistenta.. 

16.5. Este Contrato é decorrente do Processo tie Inexigibilidade tie 
Lithaço n° 006 /2018. o qua! faz pane integrante , juntamente corn a proposta da Contratada; 

E, por estarem assirn justos e acordados, firmanl o presente en 03(três) v ia,,, 
dc igua! t--of C fbrrna, in presença das testernur1has signatárias. 

9 1 ,07J1 C)uccQA,tD 
	

IN 

Pvniderite - 	 'OS 

Vi- bia o tie Pajtta Mor 
	

kny Rabelo Trevisan 
( r -

o  099633.7288O 
	

CPF n° 008,019.388-99 
Cci cure Setcir Püblico 
	

Cerepte de Atendim en 
e Relacionamento 

TOTVS S/A 
Contratada/Licenciadora 

TESTEMUNHAS; 
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2 ;8J 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	
DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 PaulA: NOTA DE EMPENHO 	 0210112019 	2019NE000148 	i/i 

UNIDADE GESTORA EMITENTE; UG: GESTAO: CNPJ: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 113.170.840/0001-44 

ENDEREç0 DA UG: CIDADE: U.F.: CE?: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO MACMU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL TOWS S/A . CNN; 

NOME FANTASIA 53.113791/0001-22 

ENDEREçO DO CREDOR: CIDAbE: U.F.: 	CE?: 

AVENDABRAZLEMEN. 1831 SAO PAULO SP 	02.511-033 

CODIGO 11.0.: PROGRAMA DE TRASALKO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA 

01101 01.031.0026.0401.0000 3,3.90.40 0101000000 03.18144 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

SESSENTA E TRES MILE CENTO E OITENTA E UM REAlS E QIJARENTA E QUATRO CENTAVOS 

FlORA PINANCEIRA: 

12019.011011.00001 .0101000000.33000000,596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: N DA N.E. DE REFERENdA: 

2' ESTIMATIVO 11 - NORMAL  

LICITAQAO: MODALIDADE DA UCITA4;A0: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000018 5-INEXIGIVEL 

REFERENdA LEGAL 

INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO I, LEI 6666/93 

CON VENIO; 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1 
JANEIRO; FEVEREIRO: MARco: ABRIL: 

5,285,12 5.285,12 5.295,12 5.265,12 

MAIO: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 
5,285,12 5.285,12 5.265,12 5,265,12 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 
5.265,12 5.285,12 5,265.12 5.265,12 

I[TENS DOEMPENHO 
1  

1 

1 	i 408786.7 3.3.90.40.07 	Egg DE SUPORTE 	
12,00 	I 	MES 	 &265,1200 	 63.16144 

RE TO-R I 

OBSER VA cÁo 
Confornie Contrato n 03512019, om vlgénola de 02/0112018 a 0110112019. 

LOCALIDADE IDE ENTREGA: 	 I 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FlLHO ARACAJU. 	TOTAL IRS) 	 63.181,44 

RESPONsAVEL 	 ASSINATURA 

GLSON OLIVEIRA äEIl,Z2/C 

391.325.525-72 

LIMA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

$t NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENI4O: 	NOM5RO: 	 FOLHA: 

02/01/2019 	2019NE000147 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG; GESTAO: CNN; 

ASSEMBLEIALEGISLAT!VA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREçO DA UG: CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO ARACAJU SE 49.010450 

CREDOR: RAZAO SOCIAL TOWS S/A CNPJ: 

NOME FANTASIA 	°' 53.113.7911000122 

ENOEREçO DO CREOOR: CIDADE: U.F.: CE?: 

AVENDA BRAZ LEME N. 1631 SAO PAULO SP 02.511-000 

CODIGO U,O,: PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. 0* DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.40 0101000000 8.72970 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

OffO MILE SETECENTOS E VINTE E NOW REAlS E SETENTA E SEiS CENTAVOS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011 .00001.0101000000.33000000,596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO; 	TIPO DE DESPESA: 	 N DA N.E. 0! REFERENdA: 

1. 2- ESTIMATIVO 	 11 - NORMAL  

LICITAçA0: MODALIDADE 0* LICITAQAO: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000018 6-INEXIGIVEL 

REFERENdA LEGAL 

INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO I, LEI 8.666/03 

CONVENIO: 

' CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVER! IRO: MARQO: ABRIL: 

727.48 727.48 727,48 72748 

MAIO; JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

727,48 72748 72748 72748 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

72748 727,48 727,48 727,48 

TENS DO EMPENI-JO 

Lk.ENCA PARA USO DE  
- 

- 

SOFTWARE -PRESTAQAO. 1 	;DESERVIQOSDE 
LJPORTE TECNICO 

1 	47027-0 3.3.00.40.18 MO j 	12,00 	 MES 	 727,4800 8.729,78 DO APP SMART E- 
OCAL,PLATAFORMA:APFP 
 MART - MARCA:S MART 

OssERvAçAo 

Conforms Contrato n° 03512019, corn vigéncla de 02101/2018 a 01/01/2010. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 	 I 	 I 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILNO. ARACAJU - 	
TOTAL (R$) 	 8.729,76 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

lani 
ANFok 

NOTA DE EMPENHO DATA 00 EMPENHO 	NOMERO: 	 FOLFI A; 

02/01/2019 	2019NE000147 	2/2 



4.:. 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 035/2018 

CONTRATANTE; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA TOWS S.A. 

OBJETIVO: PRESTAQAO DE SERVIQOS MENSAIS DE SUPORTE TECNICO COM 109 (CENTO 

E NOVE) ACESSOS, SENDO 08 (OITO PARA PLATAFORMA FLUIGT TOWS (RECURSOS 

HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO), 100 CEM PARA A PLATAFORMA FLUIG PRIME E 01 

(UMA) LICENA DE USO, TEMPORARIA, LIMITADA E NAO EXCLUSIVA DO APP SMART 

eSOCIAL, PARA A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE PODER. 

VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER 

PRORROGADO POR IGUAL E SUCESSIVOS PERFODOS, A CRITERIO F CONVENIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666193 EM SUA REDAQAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2019 

ARACAJLJ, 08 DE FEVEREIRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



Zimbra 
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Zimbra 	 esters@aLse.leg.br  

Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 0352018 

De : Maria Ester Dantas Santos 	 Sex, 08 de fey de 2019 11:47 
<esters@al.se . leg. br> 	 03 anexos 

Assunto Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 
0352018 

Para Valtencir Santos Andrade 
cvaltencira@al.se.gov.br> 

Val, segue em anexo os extratos dos contratos n°.:033/2018, 034/2018, 
035/2018 

AU.: Ester 

Ext. do Contrato no 0352018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltdaodt 

20 KB 

Ext. do Contrato n° 0342018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

21 KB 

Ext. do Contrato no 0332018 Firma VMI Sistemas de Seguranca 
7 Ltdaodt 

20 KB 

https://webmail2.al . se.leg.br/hlprintmessage?ith:C  :-2473 &tz=AmericalAraguaina 	08/02/2019 
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Zim bra 

Extrato do Contrato no 035/2018 

DC Maria Ester Dantas Santos 
<esters@al.se.leg.br > 

Assunto : Extrato do Contrato no 035/2018 

esters@aise.leg.br  

Sex, 08 de fey de 2019 12:04 

•1 anexo 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

Ext. do Contrato no 0352018 Firma ToWs SA.odt 
20 KB 

https ://webmail2 .al .se.leg.br/h/printmessage?id=C -2479&tzAmeriealAraguaina 	08/02/2019 


