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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No  016/2019 

Contrato de Licenciarnento de Uso do Programa 
software de Foiha de Pagamento e Prestaçäo de 
Serviços de suporte técnico celebrado entre a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a 
Firma TOWS S.A. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida No do Prado, s/n 0, 

nesta Capital, doravante denorninada CONTBATANTEILICENCIADA, corn C.CIC. If 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo Presidente Deputado LUCIANO BISPO DE LIMA e 
o Primeiro Secretàrio Deputado Jeferson Andrade, ambos, brasileiros, residentes nesta Capital, do outro 
a Firma TOWS SS, denominada CONTRATADAIUCENCIADORA, estabelecida na Rua 
Desembargador Euclides da Silveira no 232, casa verde, Sao Paulo-SP, CEP:02.511-010, Fone: 
(11)3981-7000, inscrita no C.N.P..J. sob n° 53.113.791/0001-22, neste ato representada pelo Senhor 
Fahiano de Paula Moran, brasileiro, gerente setor püblico, portador do RI) no 16370130 SSP/SP e 
CPF no 099.633.728-80 e Senhor Ruy Rabelo Trevisan brasileiro, gerente de atendimento e 
relacionarnento, portador do R.G 9894797 SSP-SE, CPF no 008.019.388-99 e, em conformidade ao 
Processo de luexigibilidade de LicltaçAo n° 003/2019, combinado corn o artigo 25, inciso I da Lei no 
8.666/93 ern sua redaço atual tern justos e coniratados por este e na meihor forma de direito, ern 
conformidade corn a legislaçào pertinente, o que adiante se segue rnediante as clausulase condiçoes 
seguintes: . 

CLAUSULAPRIMEIItA— OBJETO DO LICENCIAMENTO 

AquisicAo de 03(tres) licenças de uso do programa de foiha de pagamento, sendo 02 (duas) 
do software CDU LGT CICAP HUMANO TRAD SERVIOS e 01(umà) doCDU TOWS I T-RAD, 
corn 03(tres) suportes mensais de software(SMSe) pan a Coordenadoria Especial de Pagamento de 
Pessoal da LJCENCIADA/CONTRATANTE. H. ..... ... 

Paragrafo tJnico - Parágrafo lilnico - A Licenciada poderá acrescer ou suprirnir em ate 25%:(vinte e 
thwo porcento) do valor inicial atualizado do Contrato. (Artigo 65, Parágrafo Priineiro da Lei 8.666/93 
e suas alteraçöes posteriores). . 

CLAUSULA SEGUNDA— DA ESPECIF CACAO DOS SERVJCOS 

Os softwares so de propriedade cia LICENcIADA/c0NTRATADA,: conforrná certidAo n° 
190213/33.808 daAssociaçào Brasileira das Ernpresas de Software- A.tE;S.  

2.1. Da aquisiçäo dossoftwares: 	
. 	 .. . 

A cessäo de Direito de Uso de Software (CDU) trata-se de uma Iicença perrnanente, nAo ex94usiva, nAo 
transferivel e limitada pan uti1izaço dos seguintes softwares: 	 / 
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• A Iicença light (CDU LGT GCAP HUIMA}40 TRAP) será utilizada pan acessar os sistemas do 
grupo de GestAo do Capital Humano, o qual está contido no programa PROTHEUS, DATASUL 
- EMS! HCM (HR), RM. LOGIX, BCS - YMF/TOOLS SISJUIRI, ECM - Enterprise Content 
Management. 

• A CDU TOWS I TRAD seth utilizada pan integraçäo entre a plataforma RM e a FLUIG 
(ambas já existentes e ern utilizaçAo por este Poder). 

m 2.2. Dos serviços de suporte técnico: 

A contrataçäo dos Serviços mensais de software (SMSe) contém os seguintes serviços: 

a) Atendimento e Relacionamento - Seräo prestados pot técnicos especializados, por telefone on email 
(help desk) das 8:00 as 19 horas (horário de Brasilia), de segunda a sexta-feira, exeluindo-se feriados 
nacionais corn a finalidade de: a) discutir e tentar diagnosticar e solucionar eventuais nAo conformidades 
apresentadas pelo Software; e 1,) acessar a help desk (teleffinico) que consiste ern urn plantAo telefnico 
de 10 (dez) minutos por chamado!atendixnento, corn o intuito de dirimir dAvidas. 

b) Atualizaçoes e Supoñe - As atualizaçoes e as novas versôes do Software estarAo 
disponIveis para download no endereço: www.totvs.com.br  ou disponibilizadas pan uso em ambiente 
rernoto. 

• 	CLAUSULATERCEIRA—DIREITOSE PROPRIEDADE: 

3.1 A CONTRATANTEI LICENCIADA seth plenamente responsavel pelo necessário 
resguardo dos direitos da CONTRATADA/LICENCIADORA sobre cada SOFTWARE, cujo uso !he 6 
concedido 

32 A CONTRATANTEILICENCIADA näo podeth ceder a terceiros, todo ou em parte, 
seth. previa anu6ncia, qualquer SOFTWARE e!ou documentação fomecidos pela 
CONTRATADAJLICENCIADORA, comprometendo-se pot seus fbnciontios ou prepostos a manter 
sob boa gtiarda cat copia e documentaçAo recebida; 

33 A CONTRATANTE/LICENCIADA também näo podera alterar, descornpilar, 
•.decampor ou fazer engenharià reversa do sistema, bern como reproduzir os rnateriais Scritos-que 
acornpanharn o programa 

• 	- CLAUSULA 	OUARTA 	- 	RESPONSAflWADES 	DA 
CONTRATANTE/LICENCIADA - 

Sem prejuizo de outras previstas neste instrumento, -constituem obrigaçOes e 
-. responsabilidades da CONTRATANTE/UCENCIADA: 	

( 

4.1 - Efetuar os pagamentos devidos a Ct 
	

RATADA/LICENCIA RA, conforme 
disposto neste Termo. 
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4.2 - A CONTRATANTE/LICENCIADA é a responsavel pela implantacao, ou seja, pelo 
conjunto de atividades de planejamento, preparaçAo, digitaçäo das inforrnacOes inerentes e nccessárias 
para atingir as objetivos a que se propöe o SOFTWARE. 

43 - A CONTRATAJVI'EILJCENCJADA seth responsável pela rnanutençAo dos arquivos 
necessãrios a total segurança dos mesmos, de acordo corn especificaçôes constantes na documentaçfto 
fornecida, bern corno utilizar correfarnente aos produtos licenciados, respeitando as threitos do 
propriedade intelectual da CONTRATADAJLICENCIADORA 

4.4 - A CONTRATANTE/ LICENCJADA seth responsável pela rnanutencAo de pessoal 
habilitado pan a operacäo dos SOFTWARES. 

4.5 - A CONTRATMITEILICENCIADA será responsável pelo controle de qualidade das 
inforrnaçoes produzidas pelo SOFTWARE. 

4.6 - Cabe a CONTRATANTE/LICENCL4IDA ofornecirnento do Sisterna Operacional e 
outros utilitirios necessários a execuçfto do SOFTWARE, compatIvel corn o ambiente mencionado na 
proposta. Estes programas devern corresponder a versôes oficiais e atualizadas. - 

CLAUSULA 	OUJINTA 	- 	flAtS 	OBRIGACOES 	DA 
CONTRATADA/LICENCIADORA 

5.1. Alérn de outras responsabilidades definidasT  neste contrato, a CONTRATADA 
-obrigar-sea:  

52 Manter durante toda a execuçâo do contrato, as condiçöes de habihtaçao e 
quàlificaç&o exigidas no procedixnento de inexigibilidade de licitaçäo que deu origern ao presente 
contrato, sob pena do suarescisäo e aplicacAo das penalidades on previstas. 	.-. 

	

- 	53. Alocar todos as recursos necessáños pan se obter um peeith fornecimento, de 
forum plena e satisthtória, sem onus adlicionais do qualquer natureza I contratante. 

	

. . 	5.4. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigacoes e tributos decorrentes da 
execuçAo do contrato, inclusive as do natureza trabaihista, devendo, quando solicitado, fonecer a 
CONTRATM4TE/LICENCIADA cornprovànte de quitaçào comos órgAoscornpetentes...... 

5.5. Responsabihzar-se por eventuais multas, munlclpms, estaduais e fèderais, 
deèorrentes de faltas por ela cometidas na execuçAo do contrato. 	 . . 

5.5.1. Assumir inteira responsabilidade pelos danos que seus empr 	5 causarem 
iU 
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CONTRATANTE/LICENCIADA durante a execuçAo do contrato, hipotese em que fara a reparaçäo 
devida, corn o necessario ressarcimento em dinheiro, no prazo improrrogável de 30 dias, 
independentemente de avisos on interpelacAo judicial. 

5.6. A CONTRATADA/LICENCIADORA nAo poderá transferir, total ou parcial.mente o 
contrato, bern como subcontratar, ainda que parcialmente, a execuçAo do seu objeto. 

6.1 - A CONTRATADA/LICENCL4DORA se cornpromete a prestar assessoria 
operacional quando da instalaçao/ implantacAo. 

6.2 - A CONTRATADA/LICENCLADORA nAo seth responsavel pelo treinamento do 
usuário na operaçâo do equiparnento no .que se referem os procedimentos nfto referentes exciusivamente 
A operacäo do SOFTWARE, objeto deste Termo de licenciamento. 

6.3 - Pan esciarecer dUvidas dos usuarios/operadores e propor soluçoes tácnicas relativas a 
utilizaçäo do sistema, a CONTRATADAILICENCIADORA, manterá o serviço de suporte técnico nas 
seuintes condiçôes: . 

6 3 1 - Atendirnento teleffinico prestado pot técrnco especializado, durante o horatio 
comercial de segunda a sexta, pan consultas que nAo puderem set respondidas de imediato, Slas seräo 

- formalizadas e enviaclas via fax on e-mail; 
6.3.2 —Atendimento Personalizado; 

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE ATUALIZACAO LEGAL E 
TECNOLOGICA (GLT) 	 . 	 -. 

.. 	 .7.1. - Garantia de Atualizaçäo Legal: 
- As modificaçCes de cunho legal, fiscal on tributario, impostas pelos órgâos 

governainentais, serAo introduzidas nos SOFTWARES -sem Onus ...pEra.......a 
CONTRATANTEILICENCIAI)A e em prazos compativeis corn os determinados pela LegislaçAo. 

A interpretaçAo legal cbs normas editadas pelo ,  govemo e sua implementhçAó no 
SOFTWARE seth efetuada corn base nas publicaçoes especializadas e divulgadas sobre cadk mgtéria 
em -veiculos de cornunicaçAo de dominio püblico. InterpretaçOes divergentes por parte da 
CONTRATM4TE /LICENCIADA, quando implementadas, serAo consideradas como assessona A 
CONTRATADAILICENCIADORA nAo seth obrigada . a implémentar iitèraçoàs tñs- 
-exciusivamente baseadas na avaliaçao de uma CONTRATANTE/LICENCIADA. 

- Caso nAo haja tempo habil pan unplementar as modificaçôes legai entre a divufçAo 
e o inIcio de vigéncia cbs mesmas, a CONTRATADAJLICENCIADOR$ indicara sjl4oes 
-altethativas para atender as determinaçôes legais, ate que o SOFTWARE possa seatualizado. Jr' 
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- As rnodificaçôes impostas por Associaçôes, Sindicatos ou outros grupos especIficos 
poderAo ser executadas mediante aprovação de orçarnento prévio e desde que a CONTRATADA/ 
LICENCIADORA opine pela viabilidade das rnodificaçoes sugeridas. 

CLAUSULA OITAVA - OUTRAS GARANTIAS 

8.1 - Novas Versoes: As melhorias e novas fiinçôes introduzidas pela 
CONTRATADA/LICENCIADORA nos SOFTWARES originalmente contratados são distribufdas 
toda vez que a CONTRATADAILICENCIADORA as conduit visando dotar a 
CONTRATANTEILICENCIADA sempre corn a Ultinia versAo do SOFTWARE. Cabe a 
CONTRATANTE/LICENCIADA adotar essa versão no prazo máximo de 90 (noventa) dias do 
recebimento. Após este prazo a CONTRATADA/LICENCIADORA não mais estará obrigada a 
fomecer suporte a versão antiga. 

8.2 - Novas Versôes de Linguagem e Sistemas Operacionais: 

A CONTRATADAJLICENCIADORA assegüra a perfeita compatibilidade dos seus 
produtos corn o Sistema Operacional e linguagem. Substituiçfto de Sistema Operacional, linguagern ou 
ambiente original do SOFTWARE sen objeto de negociaçAo no memento oportuno 

8.3-Consultas técnicaspoderao ser encaminhadas it CONTRATADA/LICENCLADORA 
pot telefone e e-mail. As consultas técnicas par telefone sO serAo atendidas quando feitas por 
fiincionarios qüe possuarn HabilitaçAo pan a operaçAo do SOFTWARE, Equiparnento, Sisterna 
Operacional e Utilitários. 

84 - Material Pan Análise Caso haja necessidade de remessa pan a 
CONTRATADA/LICENCIADORA de material pan análise, nos casos em quenAo se coñflgurar Era 
ou fatha da CONTRATADA/LICENCIADORA, os tempos gastos para a resoluçfto de  'dávidas serAo 
faturados corno Assessoria Operacional, mediante apresentaçAo do respectivo Relatono de Atividades e 
apos previo conhecimento cia CONTRATANTE/LICENCIADA. Caso a resoluçAo das duvidas deva 
ser executada na sede da CONTRATANTE/LICENCIADA, o tempo aplicado -seth consicléradé 

-Assessória Operacional. 

8.5 - A CONTEATADA/LICENCIADORA, assegura como garantia pan qualquer 
defeito técnico, do SOFTWARE 90 (noventa) dias a partir da aquisiçAo. 

CLAUSULANONA—ASSESSORJAOPERACIONAL 	 4 
I 

9.1 A Assessoria Operacional consiste na participação clv' profissionais dajj 
CONTRATADAILICENCIADORA em qualqüer ati'vidade destmada a ap 10 e orientaçAo del 
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utlluzaçAo 	dos 	SOFTWARE(s) 	licenciados 	sempre 	que 	solicitada 	pela 
CONTRATANTEILICENCIADA. 

9.2 NAo estarAo sujeitos a cobertura deste Contrato defeitos ou falhas flog arquivos de dados 
do SOFTWARE caso os mesmos tenham seoriginado pot defeitos fisicos no equiparnento ou no meio 
magnético de armazenarnento, incidindo neste caso urn orçamento especifico para sua correçâo. 

9.3 Recuperacoes de processarnentos, devidos a erros operacionais por adoçAo de técnicas e 
métodos diversos dos instruldos no treinamento ou indicado na documentaçAo, estarAo sujeitos a 
análises técnicas previas, corn consequentes orçamentos de custos determinado caso a caso. 

CLAUSULA DECIMA - PRECO E REAJUSTE 

10.1 A CONTRATANTE/LICENCL4DA pagará a CONTRATADA/ 
LICENCIADORA, pelos serviços de suporte e Licenciamento de Uso do SOFTWARE, mediante nota 
fiscal, devidamente atestada pela Coordenadora de Oestão dé pessoal, o valor de R$ 28.991,67 (vinte e 
oito mu, novecentos e noventa e urn reals e sessenta e sete centavos), sendo o valor de ItS 19.327,78 
(dezenove mu, trezentos e vinte e sete reals e setenta e oito centavos) referente a dois softwares CDU 
LOT (ICAP HUMANO TRAD SERV1OS e R$ 9.663,89 (nove mu, seiscentos e sessenta e trés reals e 
oltenta e nove centavos) relativo ao software CDU TOTVS I TRAD, a ser pago em cota unica, quando 
da instalaçAo/disponibilizacAo do software; 

102 0 valor mensal do suporte técnico e de PS 1 115,49 (urn mu, cento e qumze reaus e quarenta e nove 
m centavos), sendo o valor de R$743,66 (setecentos e quarenta etrés reais-e sessèntae ieis centavos) - 

referentes ao SMS LOT (ICAP HUMANO TRAD SERVIçOS e PS 371,83 (trezentos e setenta e urn 
reals e oitenta e trés centavos) relativo ao SMS CDU TOWS I TRAI), 

103 DO REAJIJSTE 0 contrato referente a prestacAo de serviços de suporté tecnico 
seth reajustado, anualmente, corn base no IPCA ou, no caso de sua extincAo, por outro Indice avençados 
pelas partes. 

10.4. Nos valores acirna elencados ja se encontrarn ernbutidos todas as despesas referentes 
a irnpostos, taxas e encargos sociais 

CLAUSULA DECIMA P1UMEIRA - PAGAMENTO E DOTACAO 
ORCAMENTARIA 

11.1. 0 pagamento sen efetuado mensalmente, ate o 50  (qm 
subsequente, mediante apresentacAo no protocolo cia CONTRATANTI 
docurneñtacAo hábil it quitacfto, devendo ser cumprido a Resoluçâo TCE fl.0  208, 
2001, tais corno: - 	.. 	. 	 . 	

... 

dia util 
JCEN 	

do rnC) 
4CIADA. 4f 
ft 06 de dezembro4 
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a) - Nota FiscaliFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de GestAo de 
Pessoal - COGESP; 

b) - CertidAo de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Federal e Municipal, Certidôes de 
HiTS e INSS; 

§1° - A CONTRATANTE/LICENCIADA, efetuara as retençôes na fonte, conforme 
legis.lacAo fiscal vigente; 

§ 2° - Caso o dia do pagamento recaia em dia não ütil, esse seth efetuado no primeiro 
dia ütil subsequente, sendo que rnesmo nesse caso, manter-se-á na fatura, o dia do vencimento; 

§ 3° - Em hipótese alguma haverá liberaçAo do vencimento sem o devido adimplemento 
da obrigacäo ou a nAo apresentaco das certidôes cornprobatórias exigidas devidamente atualizadas; 

§ 40 - Na contagem do prazo para efetivaçAo do pagamento pela 
CONTRATANTEILJCENCIADA, serAo deduzidos as dias decorridos por responsabilidade da 
CONTRATADA/LICENCIADORA, .tais. coma as ocasionados pela sua demora na apresentacAo do 
documento de cobrança ou em substitui-lo quando emitido corn erro, 

§ 5° - Todos as documentos de cobrança deverAo ser apresentados no protocolo geral da 
CONTRATANTEILICENCIA1)A atrávés de ofióio espeolfico aos cuidados do Departamento 
Financeiro da Assernbleia acompanhado de CertidAo de Recoihimento do 155 (Imposto sabre Serviços), 

-quando for a caso.. 

§ 6° - Os encargos trabalhistas, previdenciãrios, fiscais, cornerciais, de transporte e 
seguro, inclusive: aqueles relativos a. impostos e taxas,. são de inteira résponsabilidade. :da 
CONTRATADAILICENCIADORA, bern coma as despesas e obrigacOes financeiras de qualquer 
natureza, despeas operacionais,. mAo de obra, hichisive horas.. extras. e adicionais . noturñàs .de 
• profissionais, auxilio-alimentaçAo, auxflio$ransporte e transporte local, sendo que sua inadimplencia, 
corn relaçAo a this encargos, não transfere a CONTRATA1'4TEILICENCIADAo Onus pelo pagàrnento, 

.nAo .podendo onerar a presente contrataçAo;  

11.2. 0 pagamento obedecera ao disposto na ResoluçAo n° 296/2016 do Tribunal de 
Contas de Sergipe 

113 DOTAcAO ORAMENTARIA As despesas onundas da presente contrataçAo 
correrão par conta cia seguinte: Funçâo - SubfiinçAo - Programa de Governo - Projetó ou Ati&idade: 
01.03 1.0026.0461 - CoordenaçAo da AçAo Legislativa; Categoria Econôrnica - Grupo de despesa - 
Modalidade de aplicaçAo 3.3.90.00  - Despesas Correntes - Outras Despesas C*entes - Aphcaçôes 
Diretas / 
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12.1. A vigéncia contratual e de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado por igual e sucessivos perlodos, a critério e conveniência administrativa, observando-se o 
disposto no artigo 57, inciso IV da Lei no 8.666/93. 

12.2. 0 prazo de entrega para a instalacào/disponibilizaçâo do software é de 30(trinta) dias a 
partir da assinatura do termo contratual. 

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - PA FISCALIZACAO 

13.1. Cabera a Coordenadoria de GestAo de Pessoal - COGESP através de preposto, 
fiscalizar a execuçAo dos serviços e manter contato direto corn os prepostos da 
CONTRATADA/LICENCJADORA. 

13.2 A açAo fiscalizadora da CONTRATANTE/LICENCIADA nAo fara cessar nem 
dim muir a responsabilidade cia contratada pelo perfeito cumprimento das obrigacôes estipuladas, nem 
por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas. 

13.3 A FiscalizaçAo exercerá rigoroso controle em relaçao a quantidade e 
particularmente a qualidade dos serviços executados. 

CLAUSULA DECJMA OUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS 

.... . 14.1.Quaiquer alterâçAo conframal deverá observar o disposto no aftigo 65, da Lei 
8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

.CLAUSULADECIMAQUINTA—PENALIDADE& 

.....A CONTRATADICENCLADORA total ou parcialmente inadpIente 
serAo aplicadas as seguintes sançôes legais: 	 - 

a) advertencia, 
b) Multa admrnistrativa, graduavel, conforme a gravidade da infraçAo, Mo excedendo 

em Seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulavel corn as demais 
sançôes, 

c) RescisAo confrathal por suspensào temporária de pthicipa4AO ern licitaçàO e 
trnpedimento de contratar com a AdrninistraçAo Publica, por prazo Mo superior a 02(doi) anos, 

d) DeciaraçAo de inidoneidade para licitar e conttatär coma Adthinfsfraflo Püblici, 
enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da puniço ou ate que seja promovid a reabilitaçao na 
forma da Lei on perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. . I 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSICOES GERA? 

8 
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16.1 0 näo exercicio pela CONTRATANTE/LICENCIADA ou pela 
CONTRATADAJLICENCLADORA de qualquer de seus direitos ou faculdades estabelecidas neste 
terrno, no configurará desisténcia, transigéncia on novaço, podendo estas a qualquer tempo, exercé-los 
em sua plenitude. 

16.2 Este documento contém todos os compromissos das partes e substitui toda e 
qualquer proposta anterior, sobre as quais tém prevaléncia, nâo podendo ser modificada, exceto por 
meio de aditamento, devidarnente assinado pelos representantes legais das partes. 

16.3 Para dirimir litIgios decorrentes do presente Termo, as partes elegern o Foro 
da Comarca de Aracaju-Sergipe, corn expressa renUncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
Sc apresente. 

16.4 A CONTRATALDA/LICENCIADORA compromete-se que em caso de 
desativaçâo de suas atividades ficará a CONTRATANTE /LICENCIADA corn direito ao acesso a toda 
documentaçAo e programas fontes do Sisterna.. 

16.5. Este Contrato é decorrente do Processo de Inexigibilidade de LicitaçAo no 
003 /2019, o qual faz parte integrante, corna propostada Contrat.ada; 

E, por estarern assim justos e acdrdados, firmam o presente em 03 (trés) vias de 
igual teor e forma, na presenca dap testemunhas signatárias. 

LCut Lucia A'deLima 	 Depot ado LmdCJ! 
Preside r ncda 	 1° SeehrIL_ OrnI!4at/Iincda 

Ian 	aula Morad, 	 Ruy RabeloTrevisan J 
099.633.728-80 	 .. CPF no  008 019388 9 

Geieflte Setor Publico 	 Gereñte de Atéfldime,6to 
eRe!acionamento / 

TOWS S/A 	 / 
Contratada/Licenciadora 	...... . . 	.. - 
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GOVERNb DO ESTADO DESERGIPE 

:NOTAbEEMPENHO DATA DO EMPENI4O 	bmumt 	PaUlA: 

151D7/2019 	2Q19NE000992 	112 

.LtNIDADE.GESTORA EMITENTE: Ut GESTAO: CNPJ: 

ASSEMSLILALEGISLATIVA 011GB 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREcO DA U& •CIDAD& U.F.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: kAZAO SOCIAL TO1V$ SIA CNPJ: 

HOME FANTASIA 	' 53.1 13.791/0001'22 

ENDEREçO DO CREDOt 	 - CLDADE: U.F.: 	CEP: 

AVENIDABRAZLEMEN.1S31 SAOPAULO SP 	102511000 

cOoiGo Ufl.: PROGRAMADE TRABAWO: NAt DADESPESA: POlITE IMPORTANCL& 

01101 IM3I.0028.0481M000 3.3.90A0 0101000000 28.991,67 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO 

MUTE E 0110 MILE NOVECENTOS E NCNENTA E UM REPJS E SESSENTA E Sn CENTAVOS 

FICHA PIILANCEIRA: 

2019.01101 1-DO00 0101000000.33000000.896 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODAIJOADE DE EMPENHO: TWO DE DESPES& No CA N.E. DE REPERENCW 

2- ESTIMATIVO I - NORMAl. 

ucITAçAo: MODALJDADE DAUCLTAçAO- NOMERO DO PROTOCOLO: 

611611201906017.2 Sr 0OUGNMI. 

I  
- - 

REEERJCIA LEGAL 

INEXIG(VEL, ART- 25, INCTSO I, W 8.868/93 	- 

CONVENIO: 

[CRONOGRAM&.DE DESEMBOLSO 

JANEIRD: flVEREIRO:.. MARcO: AERIL: 

MAID:' JUNHO: 3U1JW'- AGOSTO 

28.991,61 - 	 0,00 

SETEMSR01 OUTUBRt NOVEMERO DEZEMBRO; 

0,00 - 	 0,00 0,00  

lIENS DOEMPENIW 	- 	 - 	 - 	 - 	 - -. 	 - 

p 
t 	- 	 OF1WARE - PRESTAQAO 

- 	
- 	 ØE-SERVIQOS DE I 

- 	 SUPORTETtCNICO - - 

NENSAI. E IJCENQA DE - 

I 	420450-6 	3±9140i8 	J$O DOSAPP CDt) LGT 1,03 AltO 28.991,6700 	 2899167 
3.CAP HUMANO TRAD - 

$ERVIcOSECDUToVrSI 
rIRAO - MARCASMART 

0BSERVA4;A0 	 - 	 -. - - 

Conforine Contrato if 01612019, corn vlgncä ern1510712019 a 14107/2020. - 

LOCAUDADEbE ENTREGA 

AVENIDA WO DO PRADO S/N PALACTO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO ARACAJU 	
TOTAL (RS) 	 2$ 591 87 

d2 Irnnresst. 	17M712u 	 ImnMcaa 	cwrmis,,,rn 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO DATA 00EMflENI4O: 	NUllS: 	 FOUM 

15107/2019 	201 9NE000992 	2/2 

RESPON VEL PELA issAc: 

ts & 
FA'TiMA LUJZA GIBER\.1EIRA 

170.355.035-87 

Reap. irnpreaão: 	FATiMA i tItl*. 	Qfl\nCt 

a 



GOVERIJO DO ESTADO DE SERGIPE 
. 	

DATA DO EMPeftith 	NOMERO: 	 POLKA: 

. 	:t4OTA DE EMPEt4140 	 1510712019 	2019NE000993 	1/1 

UNIDADE GESTORA EMUENTE: 	 . 	 . 	 . 1)0: 	. GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBISIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.640/0001-44 

ENDEREQODA UG. 	 CIDADE: U.F: CEP:. 

EVEN4DA IVO DO PRADO, S/N- CENTRO 	 ARACMU SE 49.010-050 

I CRE.0R RAZAO SOCIAL tows S/A 	 . 	 .. 

NOME FANTASIA 	 . 53.113.79110001 -22 

ENDEREcQDo CREDOR: 	 .. 	 CIDADE: U!.: CEP: 

J AVENIDA SRAZ LEME N. 1631 	 SÃO PAULO SP 02.511-000 

CODIGO UO.: PROGRAMA DE TRABALO: NAT. DA DE$PESA FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 jO1.031.0026.0461.0000 3.3.90.40 0101000000 6.135,20 

.IMPCRTANCIAPOR.EXTENSO:. 

SEIS MIL EGa4TQ ETRINTA S CINCO REAlS EVINTE CENTAVOS 	 . 

FICHA FINANCEIRA: 	 . 

2019 011011 00001 0101000000 33000000 596 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 I 
MODALIDADE DE EMPENKO: 	TWO DE DESPESA 	 Pt DA N.E. DE REFERENdA: 

• 	 1 -NORMAL 	 . 	 .,.. 
MODALIDADEDAUCITAAOr NOMERO DO PROTOCOLO: UAcAO: 	

. 	 . 	 : 	 ......... 
0l1tt*2019000172 5 INEXIGIVEL 

. 	 . 	 ., 	.•. 	. .RNCIk  LEGAL 

.Ar:25cIs 	LEI ss63 	. .....•.. . ,...... . 	 .. 

1 CRONOGRAMAtDE 

JANEIRO EVEREIRO. MARQO ASRhL 
000 000 000 000 

. 
JUN1IO: JULH& *stO 

000 000 55775 111549 

SETEYSRO OUTUBRO NOWMSRO DEZESBRO 

1.115,49. . 	 . 	 . 	 1.115,49 - 	 , 	 1.115,49 . 	 . 	 •. 	 1.115,49 

J ITENS DO 

	

$EIcO:DEJPo
O

1t. 	.........1 
I 	 ERVIQO DESUPRTE 

. 	 1:420447.5 	13.3.90:40.07tTECNLCO -DE 	. 	 5.50 	.........MES 	 1.115,49C0 	 6135( 
... 
	 .. 	. 	 OFTWARE,PLATAFORMA 	. . 	 . 

• tDU TOWS ITRAD 	 . 	 •, .. ..... 
. 

OBSERVAcAO 	 . 	 ... ... ................. 

ConformeConhsato n 016/2019, wm vigSncla de 1510712019 a 1410712020 	 . 	 . •.. 

LOCAU DADE DE 	 . . 

AVENIDA IVO DO PRADO SIN PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO IaACAJU 	
TOTAL (R$} 	 6135 

NSAVEL P 	MISSAO 	 ASSINAThRA DO ORDEN) )OR 

V FATWALEM*mB$IROVrnIRA 	 / 	JEPERSj J1IZ 	D*ADE 

	

ntAk 	7.795.1 	1*' 

KIMA 



Zirnbra: EXTRATO PLJBLICAcAO DO CONTRATO N° 016/2019-TOWS 

-- - 	 Teresa VfrgI.e Menezes 

E-mail 	Contatos 	Agenda 	Taefas 	Porta-arqthvos 	Preferências 	Re: MODELO TEA 

ar nder onderatodosjarninhar 	varjr 	 nfl _ 
 oes 

 

EXTRATO PuBLIcAçA0 DO CONTRATO NO 016/2019-TOTVS 
De:1iersa Virginia Valença Teles de MenezesD 

- 	Para: (valtencir  Santos Andrad) 

Ext. do Contrat.Firma Totvs SA.odt (21,8 KB) Fazer download I Porta-arqjjjysj Remover 

SEGUE ANEXO EXTRATO DO CONTRATO No 016/2019 
TERESA 

https:f/webmail2.aI.se!eg.br/#5 	 1/1 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N o  01612019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA TOWS S.A. 

OB,JETIVO: AQUISIçAO DE 03(TRES) LICENQAS DE USO DO PROGRAMA DE 

FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO 02 (DUAS) DO SOFTWARE CDU LGT G.CAP 

HUMANO TRAD SERVIOS E 01(UMA) DO CDU TOWS I TRAD, COIVI 03(TRES) 

SUPORTES MENSAIS DE SOFTWARE(SMSE) PARA A COORDENADORIA 

ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA LJCENCIADA/CONTRATANTE. 

VIGENCIA: SUPORTE TECNICO: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO 

CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL E SUCESSIVOS 

PERIODOS, A CRITERIO E CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA, OBSERVANDO-SE 0 

DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO IV DA LEI No 8.666193. AQUISIQAO: 0 PRAZO 

DE ENTREGA PARA INSTALAçAO/DISP0NIBILIzAçAO DO SOFTWARE E DE 

30(TRINTA) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAQAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 15 DE JULHO DE 2019 

ARACAJU, 25DE JULHO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 


