
 

  
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019. 

 

Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 029/2019, Pregão Eletronico nº 

110/2019, Processo n° 015.000.02647/2019-6, para contratação de empresa 

especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte 

individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile, 

com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de 

aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros 

serviços de informação na internet, para atendimento das necessidades dos 

órgãos/entidades do Governo do Estado de Sergipe. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SEDETEC, CNPJ nº 13.128.798/0023-09, localizada na Avenida Prefeito Heráclito Rollemberg, s/n, 

DIA, Aracaju/SE, CEP: 49.030-640, neste ato representado por, neste ato representado por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA 

DE CARVALHO, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador do CPF n° 532.269.337-87 e do RG n° 31.380.629-1 

DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Rua Passos Cabral, 379, Ed. Maxim’s Plaza – Apto nº 1.103, Bairro 13 de 

Julho, CEP nº 49.065-000, Aracaju – Sergipe, na qualidade de Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia, dou anuência a Ata de Registro de Preços nº 029/2019, Pregão Eletronico nº 110/2019, Processo n° 

015.000.02647/2019-6, para contratação de empresa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de 

transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile, com apoio operacional e 

tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo 

e outros serviços de informação na internet, para atendimento das necessidades dos órgãos/entidades do Governo do 

Estado de Sergipe, responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e demais incumbências 

pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n.º 23.151, de 15 de março de 2005 e da Lei n.º 5.848, de 16 de 

março de 2006 e alterações posteriores. 

 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL –

PROGRAMÁTICA 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

ESTIMATIVA 

ANUAL 

19.105 22.122.0039 0924 
 

3.3.90.00 0101 
 

31.042,00 
 

 
Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, designo a servidora ALESSANDRA ROCHA BRITTO ARAGÃO, 

portadora de RG n.º 3.238.056-9 SSP/SE, CPF n.º 560.375.895-34, lotada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico, da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, 

conforme disposições do art. 1°, § 2º, inciso IV do Decreto n° 23.151/2005, notificando a SEAD sobre eventuais 

ocorrências. 

Prazo da vigência da Adesão: 01 de novembro de 2019 até 15 de julho de 2020. 

  

Aracaju (SE), 06 de novembro de 2019. 

 

 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia. 

 

Termo de Adesão validado por: 

 

 

ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER 
Superintendente-Geral de Compras Centralizadas 

 


