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CONTRATO n° 01812019 

Contrato de Aquisiçâo de Equipamentos e 

Softwares de Inlormàtica , firmado entre a 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

EST-ADO DE SERGIPE e a Firma LETTEL 

DISTRIBUIDORA DE TELEFONL4 

LTDA. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida No do 

Prado s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE. corn C.G.C. n° 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo sea Presidente Deputado Luciano Bispo de 

Lima e pelo Prinxim Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma LE1TEL 

DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 07.789.113/0001-

67, sediada na Rua Osru JoAn Vieira n° 205, bairro Campinas, SAO José - Santa Catarina 

EP:88.101-270 Fone : (48)32858402, InscriçAo Estadual n° 255116110, doravante 

enominada CONTRATADA, representada pelo Senhor Everson Silva Leite, portador do 

CPF n° 291.823.360-91 e R.G. n° 1006878837- e-mail: everson1etteLcom.br., resolvern 

celebrar o presenl.e contrato. medi.ante adesão a Ata de Registro de Precos n° 004/2019, 

oriunda do referido pregAn, foi lavrada no dia 12.02.2019 e publicada no Diana Oficial do 

MPE.'TO n° 713, em 15 de marco de 2019, oriunda do Processo Licitatório n° 

19.30.1516.000031&2018-12, PregAo Eletrônico pars Registro de Precos no 03712018 da 

Procuradoria-Oeral de Justiça do Estado do Tocantins., na forma da Lei Federal n°8.666 193 e 

Lei n° 10.520. de 17 dejuiho de 2002, Decreto Federal no 7.892, de 23/01i2013 e a Decreto 

Estadual n° 25.728. de 25/11/2008, tipo MENOR PREO GLOBAL, xis qualidade dE carona. 

combinado corn as demais normas de direito aplicáveis a espécie, mediante as cláusulas e 

condiçOes abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

1.1 Objetiva a presente termo a auisiçAo de 06 (seis) switchs e 12 (doze) transceiver SP 

10 Gb Multirnodo, corn a finalidade de atender as necessidades de methorias fna 

infraestrutura e aumentar a velocidade de interconexAo dos computadores deste Poker, 
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através da Ata de Registro de Preço n° 004/2019, oriunda do Processo Licitatório no 

19.30.1516.000031612018-12, PreAo Eletrônico para Registro de Preços n° 037i2018 da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 

1.2 0 detalharnento do objeto é apresentado nos Anexos: I - Termo de Referncia e TI 

Especificaçes tecnicas. Os quais aderem a este contrato e dele fazern pane. 

independentemente de transcriçAo. 

Parágrafo Primeiro: DOS DOCUMENTOS: Fazem parte integrante o presente Contrato, 

independernente de sua transcriçAo, a Proposta de Preços da Contratada. o Edital do Pregâo 

Eletrônico n° 037/2018 e seus Anexos e dernais elementos constantes do Processo 

AdrninistraçAo n° 19.30.1516.0000316/2018-12. 

Paragrafo Segundo: DA EXECUçAO  DO OBJETO: A execuçAo do objeto se dará conforme 

o estabelecido no Terrno de Referéncia Anexo I do Edital do Pregão Fleirônico n 

037i201 8. 

Parágrafo Terceiro: DA LICITACAO: A execuçAo do objeto consubstanciada no pre sente 

contrato. foi objeto de licitaçâo de acordo corn o disposto na Lei n° 10.520/02, corn aplicaçao 

subsidiãria da Lei no 8.666193, sob a forma de Pregao Eletrônico, ao qual se vincula este 

contrato. além de submeter-se aos preceitos de direito püblico, aplicando-se-Ihes. 

supletivamente, Os PflnCIPIOS  da teoria geral dos contratos e as disposiçöes de direito privado. 

CLAUSULA SEGUNDA DA ESPECLFICACA() E 

FORNECIM ENTO. 

.1.0s equipamentos de inforrnática a scrern adquiridos são: 06 (seis) switchs e 12 (doze) 

transceiver SFP 10 Gb Multimodo, itens 01 e 04 do grupo 01 - Ampliaçâo da So1uço de 

Conectividade de Rede. rnarca Alcatel Lucent Enterprise. da Ata de Registro de Preços n° 

00412019. discrirninados da seguinte forma: 

Grupo i Item 	 Descricao Qtde. Preço 	Preço 

Unitário 	Total 

RS _ 

1 01 	Switch Tipo 01 1 	06 16.000,00 	96.000 
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MarcalModelo:  
/0S6450-48+0S6450-XN 1- 

U2+PS6450-SW-PERF  

1 	04 Transceiver SF? 10Gb Multimodo 12 1.777,83 21.333,% 

Niarca/Modeto: Alcatel-Lucent 

SFP- 1OG -SR  
\ alor Total da Solicitaçao 117.333,96 

2.2. Os fomecimentosseiviços serAo prestados em estrita observância as determinaçOes. 

forma e condiçôes constantes no Edital do PregAo Eletrônico para Registro de Preços n° 

037,2018 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, seus Anexos e na 

proposla da Contratada. 

2 .1. Os equipamentos deverao ser entregues na Coordenadoria de Executiva de Tecnoiogia da 

1nforrnaço, localizada no 30  andar do ediflcio sede da Contratada, situado na Avenida Ivo do 

Prado s/n, Palácio Construtor JoAo Ah'es, somente em dias üteis, em horário previamente 

agendado, atravs do telefone 3216-6620; 

2.4 No ato da entrega os equipamentos serão analisados apenas os volumes e quantidades de 

acordo corn a Nota de Empenho. tendo a Coordcnadoria Executiva de Tecnologia cia 

tnformaçâo o prazo de cinco dias üteis para análise dos equipamentos corn ênfase as 

especiticaçOes técnicas; 

2.5. Aqueles que nAo atenderem as especificacoes exigidas serAo devolvidos, devendo ser 

substituidos no prazo máximo de dez dias 6teis. a partir da solicitaçäo. 

2.6 0 recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de ate 5 (cinco) dias üteis çontados do 

recebimento provisório, observadas as condiçöes acirna referidas e seth lavrado um termo de 

recebimento. 

CLAUSILA TERCE1RA - GARANT1A £ sERvIcos DE 

NNUTENçAO / 

3. 1.0 prazo de garantia dos equipamentos seth de 36 (trinta e seis) meses do fabricue, 

contadus a partir do recebimento definitivo; / 

I 
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3.2 Os serviços de garantia e suporte serão realizados em regime de 24x7xN13D on site (24 

horas x 7 dias da semana - corn prazo para resolução do problerna ate o dia ütil subsequente a 

abea-tura do chamado técnico): 

3.3 Encerrado o prazo de garantia, o fabricante deverá disponibilizar urn suporte em horário 

comercial que permita a substituicAo sem custos de componentes de hardware 

defeituosos(pecas. acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as 

atualizaçôes de software por urn prazo de cinco anos apOs o encerramento das vendas destes 

produtos (garantia lifetime), caso näo possua este tipo de garantia, deverá ser fornecido 0 

suporte de 60(sessenta)rneses. 

CLAISULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATADA 

-.1 A Contratada obriga-se ao cumprimento de todas as disposiçies constantes do Anexo I - 

Termo de Referéncia do Pregao Eletrônico 037,2018 e, ainda.. a: 

4.1 .1 Entregar equipamentos novos c sern uso. respeitando as discriminaçes contidas no 

edital, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigencies do Código de 

Defesa do Consurnidor. Deverâo ainda ser entregues em embalagens apropriadas que os 

protejam de intempéries. do manuseio e acomodaçOes durante o transporte; 

4.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condiç&s, no prazo na Coordenadoria Geral 

de Tecnoiogia da lnformaçAo, em estrita observncia des especificaçöes do Edital e da pro-

posta. acompanhado da respectiva note fiscal constando detaihadamente as indicaçöcs da 

marca. fabricante, modelo, tipo procedencia C prazo de garantia; 

4.1.3 Os bens devem estar acompanados. ainda. quando for o caso. do manual do usuài:io. 

corn urna vet-são em portugués, e da relação da rede de assisténcia técnica autorizada: 

4.1.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo corn OS ar-

tigos 12. 13, 18 e 26. do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

4.1.5 Atender prontamerue a quaisquer exigencies da Administração, inerentes ao objeto da 

presente 1icitaçào 	 / 

4.1.6 Manter. durante toda a execuçAo do corarrato, em compatibilidade corn as obriga4s 

assumidas. todas as condiçoes de habilitaçAo e qualificaçao exigidas na IicitaçAo: 
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4.1.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga-

çOes assurnids, nem subcontralar qualquer das prestaçoes a que está obrigada.. exceto nas 

condiçôes autorizadas no Termo de Referncia ou na minuta de contrato; 

4.1.8 Nâo perrnitir a utilizaçAo de qualquer trabaiho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condiçAo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizaçAo do traba-

Iho do menor de dezoito anos em trabaiho noturno. perigoso ou insalubre: 

4.1.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos. encargos trabaihistas, previdenciários. 

fiscais, comerciais. taxas, fretes, seguros. deslocamento de pessoal, prestacäo de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venharn a incidir na execuçAo do contrato. 

4.1.10 fornecer os benslserviç.os de acordo corn as especiflcaçoes técnicas constantes no 

instrumento con'ocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos 

turnos e horãrios de expediente da Administraçâo; 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DA 

COrTRATATE 

5.1 A Contratante obriga-se ao cuinprimento de todas as disposiçöes constantes do Anexo 

[ermo de Referncia do Pregao Eletrônico 037i2018 e, ainda, a: 

5.1.1 Receber provisoriainente o material, disponibilizando local, data e horãrio: 

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-

soriarnente corn as especificaçoes na proposta, para fins de aceitaçAo e recebimento definiti-

vo: 

5.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprirnento das obrigaçöes da Contratada, atravs da Co-

ordenadoria Geral de Tecnologia da Informaço eiou servidor especialmente designado: 

5.1.4 Efeivar o pagamento no prazo previsto, 

CLAI.KSL1A SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA 

6.1 Os ob etos da aquisicAo sero entregues no prazo de quarenta e cinco dias contados a. 

partir do recebimento da nota de empenho; 	
/ 

Parágrafo Unico: C) prazo de entrega soniente poderã ser prorrogado nas condicOes do 

artS 7 da Lei n°8.666/93, desde que justificado por escrito e previamente autorizado 

Presidente da Conrratante.(2°, art-57, Lei n 8.666193) 
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CLAUSULA SET1MA - DO PRECO E DO VALOR IX) 

CONTRATO 

I , Contratante pagara a Contratalla o valor global de RS 117. 3  33,96(cento e dezessete miL 

trerentos trinta e trés reals e noventa e seis centavos), coñforme discriminação abaixo: 

Grupo Item Descricão Qtde. i 	Preço 	Preço 

Unitirio 	Total RS 

RS - 

1 *1 Switch Tipo 01 	 06 16.000,00 	96.000,00 1 
Marca/Modelo: Alcatel-Lucent 

/0S6048+0S6450-XN I- 

_____ U+PS6450-SW-PERF  

1 	04 	Transceiver SFP 10Gb Multimodo T 	12 

MarcaThtodelo: Alcatel-Lucent 

SFP-1 OC-SR ___________ 

1.777,83 	21333,96 

_ 

a1or Total da Aquisiço 	 117.333,96 

7.2 Nos valores estabeiecjdos nesta cláusula estâo inciuidos todos os tributos, contribuiçôes 

t'iscais e paraliscais previstos na legislaçâo em vigor, inciden.tes, direta ou indiretamente, bern 

como despesas de quaisquer naturezas decorrentes da execução do presente contrato. 

CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORCAMENT ARIA 

8.1 As despesas corn a presente contrataçAo correro por conta da seguinte dotaçAo 

orçamernária: Funçao-Subfunçao - Programa de (ioverno - Projeto ou Ativi4ade: 

01.031.0026.0461- CoordenaçAo da AçAo Le gislativa: Categoria Econômica - Gryfio de 

It 	
L)espesa-Modalidade de AplicacAo: 4.4.90.00- Despesas de Capital - lnvestirentos - 

Aplicacôes Dueta.s. 	

. 
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CLAUSULA NONA - ACOMPANHAMENTO E 

FISCALLZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL 

9.1 0 acompanhamento do contrato seth realizado pela Diretoria Geral e a fiscalizaçAo seth 

exercida pela Coordendoria Geral de Tecnoiogia da lnforrnacAo, que verificará a confomii-

dade dos services. de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato. 

92 A verificação da adequacào daa obrigaçöes da Contratada deveth ser realizada corn base 

nos critérios previstos no contrato. 

9.3 A coaformidade do material a ser utilizado na execuçAo ccrntratual deverá ser verificad.a 

jwnamenie corn o documento da Contratada que contenha a relaçäo detalhada dos mesmos, de 

acordo corn o estabelecido na proposta. informando as respectivas quantidades e especifica-

çôes técnicas, tais come: marca, qualidade e forma de use. 

9.4 A flscalizacâ.o de que trata esta ciáusula não exclui item reduz a responsabilidade da Con-

tratada. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imper-

feiçôes técnicas, vicios redibitórios, cu emprego de material inadequado ou de qualidade infe-

rior e. na ocorréncia desta, nAo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

aaentes e prepostos. de conformidade corn o art. 70 d.a Lei n° 8.666, de 1993. 

CLAL:SULA DECIMA - IX) PAGAMENT() 

10.1 0 pagamento sera efetuado por meio de ordem bancária, mediante a apresentacAo da 

nota fiscal! fatura. atestada pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da lnibrmaçao e/ou 

Diretoria Geral e encaminhada a Diretoria de Orçamento e Finanças, no prazo de 20 (vinte) 

dias üteis. contados a partir do atesto da fatura, acompanhada da documentacAo elencada na 

Resoluçao n° 296 do Tribunal de Comas de Sergipe. 	 I 

10.2 A titura que for apresentada corn erro será devolvida a Contratada para retifi4acao e 

reapresentacão. acrescendo-se. no prazo tixado no item anterior. os dias que se passarcentre 

a data da devoluçAo e a da reapresentaçâo. 	T'1 
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10.3 ()correndo atraso no pagamento, desde que este nAo decorra de ato ou fato atribuivel a 

hontratada, aplicar-se-á o Indice do IPCA pro raw diem, a tftulo de compensacAo tiinanceira 

que será o produto resuhante do mesmo indice do cia anterior ao pagamento, multiplicaclo 

nelo nirnero de dias de atraso do més correspondente, repetindo-se a operaçâo a cada mês de 

atraso. 

10.4 Entende-se por atraso o periodo que exceder ao prazo previsto no subitem 10.1. 

10.5 Pot eventuals atrasos injustificados no pagarnento devido a Contratada, esta fará jus a 

juros moratórios de 0,01667% ao di& alcançando-se 6% (seis por cento ao ano (Lei Federal 

n° 10.406/02. artigo 406). 

10.6 Fica a empresa ciente que por ocasiAo do pagarnento send verificada a sizuação cia 

empresa quanto i regularidade fiscal exigida na habilitacâo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESCISAO 

11.1. A inexecuçAo total ou parcial deste coiurato por parte cia CONTRATADA asscgurará a 

CONTRATANTE o direito de resciso nos termos do artio 77 cia Lei n 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e suas alteracôes. bern como nos casos citados no artigo 78 cia mesma Eel, 

garantida a previa defesa, sempre mediante notificaçôes por escrito. 

Parágrafb Primeiro: A rescisAo também se submetera ao regime do artigo 79, seus incisos e 

paragrafos. cia Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes e, ao disposto em Edital. 

Parãgrafo Segundo: A rescis.o unilateral dar-se-á mediante comunicação da Contratante e 

independeri de aviso, notificaçao ou interpelaçAo judicial. 

Parágrafo Terceiro: A rescisäo anligável dar-se-á mediante acordo das panes. desde que seja 

con ,  eniente para a contratante. 

Parágrafo Quarto: Ocorrendo a rescisão contratual. a Contratante não indenizará a Contratada, 

salvo pelo objeto já executado ate o momento da rescisâo. 

CLAUSULA DECIMA SEC UNDA - DAS PENALWADES 

12.1 Quern convocado dentro do prazo de validade cia sua proposta. nào celebrar o contjato. 

deixar de entregar, a documentaçAo exigida para o certarnente ou apresentar dc7enpà0 
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falsa. ensejar o retardamento da execução de seu objeto. nan mantiver a proposta, faihar ou 

tTraudar na execução do contrato, cQmportar-se de rnodo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

ficará impedido de licitar e contratar corn a União. Estados, Distrito Federal ou Municipios e. 

sera descredenciado no Sistema de' Cadastraniento Unificado de Fornecedores(SICAF) e no 

Sisterna de Cadastramento de Fornecedor Estadual, pelo prazo de ate 5(cinco) anos, sem 

prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominaçôes legais 

12.2 Pelo atraso injustificado, pela inexecucão total ou parcial do contrato, a Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe poderá, garant.indo ao Fornecedor a devido processo legal, 

o contraditório, a ampla defesa e os recursos cabiveis, aplicar, sern prejuizo de outras sançOes 

previstas no Edital, neste Contrato e demais legislaçOes aplicáveis a espécie e sern prejuIzo 

das resDonsabilidades penal e civil, as seguintes sançOes abaixo discrirninadas: 

12.2.1 Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas faihas corrigiveis; 

122.2 MuIta moratória de 0,5%(zero virgula cinco por cento) por dia, a contar cia data da 

Notiflcaçäo do Fiscal do Contrato(via internet, fax, correio ou outro) ate cessar a 

inadimpincia, pelo atraso injustificatlo na execuçao do contrato. calculada sobre a valor da 

contrataçào em alraso: 

112.3 Muita compensatória/indenizatória de 10%(dez por cento) pela mao execuçao do 

objeto contratado. calculado valor do contrato, scm prejuizo das dernais cominacöes legais; 

12.2.4 Multa rnoratória de 0,5(zero virgula cinco por cento) por dia, a contar du data da 

Nouficação do Fiscal do Contrato(via internet.. fax, correic ou outro) ate cessar a 

inadimpléncia. pdo descuinprimento de qualquer cldusula contratual ou obrigação prevista no 

Edital. na ARP CIOU Contrato, e man discriminado nos incisos ameriores. sobre o valor da 

contrataço em descumprimento; 

12.2.5 Suspensão temporãria de participar de licitaçao e impedimento de contratar corn a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 02(dois) amos: 

12.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Piblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de puniçAo ou ate que seja promovida a 

reabilitaçâo, na forma da lei, perantqa própria autoridade que aplicou a penalidade: 

12.2.7 Após o 20°(vig6simo) dia de inadimplência. a Administraçao terã dirciw de recusar a 

execução cia contrataço, de acordo corn sua conveniência e 000rtunidade. comunicano 

0

a 

adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota i'iscal/faxura para pagamenfo do 

objeto deste contrato. sern prejuizo da aplieaçAo dc penalidades previsl.as neste insimb: 
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12.2.8 A inadimplência cia Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipuiado 

no item anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão 

dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar imediaw reseisAo unilateral 

deste Contrato. corn a aplicacAo das penalidades cabiveis; 

12.2.9 Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, 

poderao des serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Conirajante, por ocasiâo 

do paaniento dos valores devidos nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei n 10.406. de 

janeiro de 2002(C4Mgo Civil) 

I 22. 10 Na impossibilidade de compensacâo. nos termos do item anterior ou. inexistindo 

pagarnento vincendo a ser realizado pela Contratada seth notificada a recoiher aos cofres do 

Erário a importãncia remanescente d&s muhas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contado da data do recebimento, pela Contratad& do comunicado formal cia decisão definitiva 

de apiicacão da penalidade, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis: 

12.2.11 As sançôes acima descritas poderao ser aplicadas cumulativamente ou nAo, de acordo 

corn a gravidade cia infração: 

12.2.12 0 valor máxirno dab multas nào poderà exceder, cumulativaniente, a 101/0(dez por 

cento) do valor cia contralação: 

12.2.13 Nenhuma pane seth responthvel perante a outra pelos atrasos ocasionados por inotivo 

de força major ou caso fortuito: 

2.2.14 A rnuIt.a.. aplicada apos regiar processo administrativo, deverá ser recoihida no prazo 

mâximo de 10(dez) dias, ou ainda, quando for o caso. seth cobradajudicialmente: 

122.15 As sançôcs aqui previstas são autãnomas e a aplicaçao de uma nâo exclui a de outra 

nem impede a sobreposição de outras sanOes previslas na Lei Federal n°8.66, de 21 dc 

junhode 1993, corn suas alteraçOes: 

112.16 A aplicaço de quaiquer das penalidades previslas realizar-se-á em processo 

administrativo prôprio de averiguaçAo de possIvel inexecuçAo contratual. que assegurará o 

contraditóno e a ampla defesa e os recursos cabiveis, observando-se o que é previsto na Lei 

n°  8.666. de 1993. e subsidiariamente na Lei n' 9.784. de 1999: 

12.2.17 A(s) Autoridade(s) Competente(s, na aplicaçâo das sançöes. Ievará em consideraçp 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo cia pena, bern como o dano causaIo a 

Administração. observado os pflflCfpiOS da proporcionalidade, cia razoabi$1ade 4A1a 

iosimetria. 	
-•1'. 
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CLAUSULA DECMA TERCEIRA - DA PUBLICACA() 

13.1 De confonnidade corn o disposto no parágrafo ánico do art. 61 da Lei n. 8.666i93, o 

presente contrato seth publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, na forma de extrato. 

CLAUSULA DECIMA OLARTA - FORO 

Flea eleito o Foro da cidade de .Aracaju, corn renüncia de quaiquer outro, 

por mais privilegiado que seja.. para4irirnir as questOes rcacionadas corn o presente Contrato, 

que não puderern ser resolvidas pela via Administrativa. 

E. par estarem assim justas e acertadas. as panes contratantes flrmam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma rara urn so efeito, que seguern 

subscrilas por 02 (duas) testemunhas. 

de 2019. 

)eputadon drade 

Q Secreárió 

:da. 

C.N.P.J. sob n 07.789.113/0001-67 

CONTRATADA 	 * 

TESTEMUNHAS: 



GOVERNO 00 ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPE0440 	N.JM.RO 

27/08/2019 	2019NE001204 	1/2 

NI0ADE 6STORA EM!TEN?E: UG GESTAD: CP3PJ 

A$SEk81EIA LEGIS4ATIVA 011011 00001 13.1 70.S4C.001-44 

iREcO 0* UG 	 CI)ADE: (S.F.: CEP: 

A'. N0A ,.,O DO PRADO. S 	- CENTRC 	 ARACAU SE 49.013-G5C 

CRE0OR RAZAO SOCIAL LETrEL D4STRIBUIOORA 0€ TEtEFONLA LTDA CNPJ: 	 - 

NONE FANTASIA 0778911300147 

ENDEREcO 00 CREDOR: 	 CSDADE: J.F.: 	CEP: 

Ru*O6P1E1R.AP'.205 	 15A0jO SC 	 88101.270 

côosoo U.O.: 	 I PROGRANA DE TRABAUIO: T. DA DESPESA: FON1E: SUPORTANCIA: 

01101 	 01031.0026 C46 0000 44.90.52 0101000000 117333.96 

PORTM.clA POR EXTENSO 

crro E CSSETE V!L 	SEZENTOS F TRTA E TRES RE.AJS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS 

2019 01101100001.0101 	44W-,000 590- SNVESTN4ENTOS - INVESTIMENTOS 

MOCAI-IDADE DE 	NHO: 	TIPO DE DESPESA N 0* N.E., 0€ REFERNCIA. 

'.Qf3AO 	/ 	 1 - NORMAL. 

uclTAçAo: 	 MOOALIDADE 0* LICfTAAO: NOMERODO PROTOCOLO 

01101 ¶201900C216 	 jlO.PREGAO ELETROMCO 02232-A2010 

REFERENdA LEGAL 

LEI 105200€ i7'0712002 

coilvEflo 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

FEWREIRO: MARcO ASRJL. 

0.00 000 0.00 000 

NAlO JUNNO: .MJLHO: *00510. 

0.00 0CC 0CC 117333.96 

SETEMBRO OUTUBRO. MOVEUBRO: DEZEMBRO 

ODD CCC 000 7-m  
TENS DO EMPENHO 

LTEM 
po 

POO OE 	WID4- EOPfl 

9c.52 35 	 12.CO LJIDAD€ z'.tg. 

Eu VXM.SWITC>i PARA RACK. G€Rasca.NIoss 
PTS ATIVAS 1O100iDDC BASE - 1.2 PORTAS 10GB 
SFPUTP.AcPAHItk CABOS ELT6. MAMjAL. 
Tc?#co. FOWE OF AçA0.NdCQ.OPMA 
NTA0EM EM RACK.PADPA0 OF 

C 	4 4905235 	
APS.F0I(Th OF A4JMe$TAGAO WWWA OF NOV-nOV. & UNIDAM I 

weo HZ, COW DETEcçA0AUTTICA 0€ TOWAO F 	I 
FREQL*NC&&&3ARAN1IA UMIM Ot 30 (TRINTAE 8E 

0BSERVAcA0 

LOCALIDAPI 0€ ENTREGA: 

..VEf. A rO DO PRADO. SS4. PALAC&O COViADOR JOAO ALVES FLHO ARACAJU . 5€ 	 TWALOW 
	

111333.96 



GOVER'O DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DMA DO £IaeENHc 	P.UME.O 

27/06/2019 	209NED0124 	T 2 

RESPOPStWEL PELA EMSSAO: 	 ASSNA 

LS'. 	JRAEFRET All 

3; 1 32525- 72 

DE LIMA 

077316555-04 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N O  018/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. 

OBJETO: AQUISIçAO DE 06 (SEtS) SWITCHS E 12 (DOZE) TRANSCEIVER SFP 10 Gb 

MULTIMODO. COM  A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS NA 

INFRAESTRUTURA E AUMENTAR A VELOCIDADE DE INTERCONEXAO DOS 

COMPUTADORES DESTE PODER. 

VIGENCIA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA 

NOTA DE EMPENHO. 

BASE LEGAL: LEI N'8.666/93 EM SUA REDAcAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 27 DE AGOSTO DE 2019 

ARACAJU, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



7. i nbra 
	

Page 1 of 1 

Zimbra 	 esters©aise.Ieg.br 

Extrato do Contrato no 018/2019 - Firma Lettel Distribuidora de Telefonia 

Ltda 

De : Maria Ester Dantas Santos 	 Seg, 09 de set de 2019 09:46 

<esters@al.se . leg. br > 	 1 anexo 

Assunto : Extrato do Contrato no 018/2019 - Firma 

Lettel Distribuidora de Telefonia Ltda 

Para : Valtencira©aI.se.gov.br  

Val, 

Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 018/2019 

Att, 

Ester 

Ext. do Contrato no 018019 Firma Lettel Distribuidora de Telefonia 

Ltda.odt 

19 KB 

htts://webmaiI2.a1.se.1eg.br/Wprintmessage?idC:-2877&tzAmericaJArauaina 	fl9/u)Q/)uu10 


