
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

CONTRATO N0020 12019 

Contrato de Aquisicfto de Equipamentos de Informática 

que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SERGIPE e a FIRMA TELETEX 

COMPIY1'ADOEES E SISTEMAS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Aquisicào de Equipamentos de Informática, que entre si 
fazem por esta e na meihor forma de dfreito, a Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe, 

- C.G.C. No 13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
por seu Presidente Luciano Bispo de Lima. e pelo Primeiro Secretá.rio Deputado Jeferson Andrade, 
ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro, a Firma TELETEX 
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA , estabelecida na Rua Clotilde Rcha Cabra n° 100 - 1 0  
andar Jardim Oceania, CEP: 58.037-648,Joâo PessoajParaiba, CNPJ sob 0 no 79.345.583/0008-19, 
Inscriçao Estadual no 16.247.126-2 , denomiiiada CONTRATADA, representada pelo Senhor 
Leonardo Amora Nunes, inscrito no CPF sob n°035.111.047-00, R.G no 09.555.576-9 SSP/BA, 
resolvem celebrar o presente contrato, mediante adeso a Ata de Registro de Preços n° 020/2018 
oriunda do Processo Administrativo if 1243/2018 - PregAo Presencial para Registro de Preços no 
041/2018 da Assembléia Legislativa do Estado dà ParaIba, lavrada no dia 12.09.2018 e publicada 
no Diário Oficial da Paraiba/PA em 13 de setembro de 2018, do Ato no 23.076 de 22 de abril de 
2019, publicado no Diário Oficial n° 28.209 de 13 de junho de 2019 e naforma da Lei Federal 
n°8.666/93 e Lei no 10.520, de 17 dejülho de 2002, , t1pÔMENOR PREço GLOBAL, na qualidade 
de carona, combinado corn as demais normas de direito aplicáveis a espécie, mediante as cláusulas 
e condiçoes abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 

o presente contrato rege-se-à pelos seguintes diplomas legais: 
a)Constituição Federal (artigo 37,XXI); 
b)Lei Federal n° 8.666/93 e. spas alteracôes; 
c)Lei Federal no 10.520/02; 
d)Decreto Estadual 34.986/2014: 
e)Lei Complementar n° 123/2006 
f)Dernais legislacôes pertinentes. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. 0 presente Contrato objetiva a conlratação de -empresa especializada no ramo, para aquis)o 
de Equipamentos de Inforrnática(servidores de informática), para atender as necessidades esta 
Casa Legislativa, conforme demands. abaixo relacionada: (k7 
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ITENS QUANT Especificaç.o dos Equipamentos 'V.Unitärio C.Total 

01 02 Servidor Tipo Rack de 2U 	R$73.50000 RS147.000,00 

Marca/Modelo: 	LENOVO 
SR650 - PNX06CTOWW 

CLAUSULA TERCEIRA - US RCURSOS ORCAMENTARIOS 

3.1 .As despesas corn a presente contrataco correrâo por conta da seguinte dotaçäo orçarnentária: 
Funço - Subfuncao - Programa de Governo - Projeto ouAtividade: 01.031.0026.0461- Coordena-
çäo da Acào Legislativa: Categoria Econômica - Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicaço: 
4.4.90.00- Despesas de Capital - investirnentos - Aplicacoes Diretas. 

CLAUSUIAcOUARTA - DOS PRiços 

4.1. a Contratante pagará a Contratada o valor total de R$147.000,00(cento e quarenta sete mil re-
ais), pelo fornecimento dos equipamentos constantes na Cláusula Prinieira do presente instrumento 
contratual. 

Parágrafo Primeiro: Os precos registrados set-do fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Prços; 

Parágrafo Segundo - Considerarn-se Preços Registrados aqueles atribuldos aos produtos, 
incluidas todas as despesas e custos ate a entrega no local indicado, tais como: tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuiçôes fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, 
seguros, mAo de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras nào 
especificadas neste Edital. 

Parágrafo Terceiro - Os precos poderao ser realinhados nas hipóteses de oscilaçao de precos, 
para mais ou para menos, devidarnente comprovadas, em decorrência de situaçöes previstas na 
ailnea "d" do Inciso II e do § 50 do Art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alteraçOes, mediante os 
procedimentos estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resoluçào n° 1.412/2009. 

Parágrafo Quarto - 0 Orgao Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos precos ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máxirno de 10 (dez) dias f1teis, salvo motivo de 
força maior, deviclamentejustificado no Processo. 

Parágrafo Quinto - No caso de reconheciinento do desequilIbrio econômico-uinanceiro do preco 
inicia1ment estabelecido, o órgAo Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pe1 
cancelarnento do preço, resguardada a compensaço prescrita no subitem 11.8.3, liberando 1,6s 
fornecedores do compromisso assumido, sem ap1icaco de penalidades ou dete a 
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negociaçäo. 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência do preco registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, a Comissào Permanente de Licitação notificará o fornecedor corn o prirneiro menor 
pre(;o registrado para o item ou lote, visando a negociacão para a reduçao de precos e sua 
adequaçao ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificacOes. 

Parägrafo Sétimo - Estão incluldos nos precos todos os impostos, taxas, transporte, leis soeiais e 
demais encargos que incidam sobre a entrega total do objeto deste Contrato. 

CLAUSULA OUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 0 pagamento será efetuado através de crédito na conta bancária indicada pela Contratada, 
mediante apresentacAo da respectiva documentaçâo fiscal, devidarnente atestada pela 
Coordenadoria Geral de Teenologia da 1nformaço e/ou Diretoria Adrninistrativa, conforine dispoe 
o art. 40, inciso XIV, aimnea 'a", combinado corn o alt. 73, inciso II, ailnea "b" da Lei n° 8.666193 e 
alteraçôes posteriores. 
5.2 0 prazo de pagamento ocorrerá no prazo máxirno de 30 (trinta) dias, após o recebirnento 
definitivo de cada solicitaçäo, contados do aceite das Faturas/Notas fiscais). 
5.3 Os pagamentos somente serão efetuados apOs a comprovaço, de que se encontra regular corn 
suas obrigaçôes para corn o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentaçäo das certides 
negativas. 
5.4 Ocorrendo erro no docurnento da cobranca, este será devolvido e o pagamento será sustado, 
para que a contratada tome as medidas necessrias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentacão do mesmo. 
5.5 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgäo, ao seu critério, poderá devolve-
la, para as devidas correçäes ou aceita-la. 
5.6 Na hipótese de devoluçào, a Nota Fiscal será considerada como nAo apresentada, para fins de 
atendimento das condiçoes contratuais; 
5.7 Na pendência de liquidação da obrigaçâo fi.uanceira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia 
contratuál, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do fomeccdor. 
5.8 0 órgão não pagará, sem que tenha autorizaçoprévia e formal, decorrentes da inobservãncia de 
prazo de pagarnento pela fornecedora de serviço, sero de sua exciusiva responsabilidade. 
5.9 A Administraçao efetuath retençâo na fonte, dos tributos e contribuiçoes sobre todos os 
pagamentos devidos a fornecedora classificada. 
5.10 0 preco desta aquisiço manter-se-á fixo. 

/ 

Parágrafo Terceiro - 0 pagarnento srá processado através do 237- Banco Brade co, 
Agência:3645-5 Conta Corrente n 66451. 

.. .... 
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA DOS 

EOUIPAMENTOS 

6.1. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 

6.1.1. Os objetos da aquisiçAo serAo entregues no prazo máximo de 45 (quarenta e chico dias) 

üteis contados a partir do recebimento da iota de empenbo; 

6.1.2 Os equipamentos deverâo ser entregues na Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informaçäo, 

localizada no 30  andar do edificio sede deste Poder, situado na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio 

Construtor JoAo Alves, sotnente em dias áteis, em horário previamente agendado, através do 

-. 	telefone 3216-6620. 

Parágrafo Primeiro - Os Equipamentos, objeto do Pregâo Presencial n°41/2018 e do Instrumento 
Contratual presente, somente serão recebidos.depois de atestados pela Coordenadona Executiva de 
Teenologia da Informacâo da CONTRATANTE, airavés de vistoria e termo de recebimento, 
observadas as especificaçôes contidas no Termo. de Referência e proposta da contratada, e 
ainda, a consisténcia e a exatidfto da Nota Fiscal discriminativa, apresentada em 02 (duas) vias. 

Parágrafo Segundo - Os Equipanientos deverAo ser entregues em embalagem de fâbrica, 
fazendo constar a descriçâo do produto, a marca, o modelo e a data de fabricaçAo. 

Parágrafo Terceiro - 0 recebirnento dos Equipamentos objeto do presente contrato se dara pela 
Coordenadoria Geral de Tecnologia da [nformçAo da CONTkATANTE, da seguinte forma: 

a)Provisoriamente, pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Infomiaçao , quando da entrega 
dos Equiparnentos, para efeito de verifieaç&, da conformidade dos apareihos corn as 
especificaçôes técnicas do Termo de Referência; 

b)Definitivainente, pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Lnformaço da 
CONTRATANTE, após a constatacAo da.adequaçâo do material as condices especificadas. 

Parágrafo Quarto - Os técnicos da Coordenadoria Geral de Tecnologia da InformacAo da 
CONTRATANTE farAo afericAo dos Equipamentos entregues, utilizando-se dos meios 
tecnológicos.. disponiveis, corn 0 escopo dc proteger o interesse da CONTRATANTE, 
assegurando a entrega dos Equiparnentos de acordo corn as especificaçes tecmcas constantes do 
Termo de Referência. 

Parágrafo Quinto - No caso de equiparnentos rejeitados ou defeituosos, a Contratada deverá 
providenciar a miediata substituiçâo, dentro do prazo maximo de 01 (urn) dia util, sob pena de 
ser aplicada a multa de 10% (dezpor cento) estabelecida no edital, fiôando sob sua 
responsabilidade todos os custos da operacâo. 

Paragrafo Sexto - Os Equipamentos deverâo ser novos e possuir a garantia minima exigija em 
cada urn dos ITENS especificados no Termo de Referéncia do Edital do PregAo Prese ial no 
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30/2018 da ALPB, a partir do recebimento definitivo, para proteçäo contra defeitos, vIcios ou 
imperfeiçOes de transporte e fabricaçâo que os tornem inutilizáveis ou diminuarn-ihes a 
capacidade de funcionarnento. 

OBS.: Para os Equipamentos onde a garantia a ser exigida do Termo de Referência do edital acima 
citado, seräo exigidas garantias de 60 (sessenta) meses e demais condicoes constantes na 
descricao do objeto. 

Parágrafo Sétimo - A garantia dar-se-.á nos seguintes ternios: 
a)O prazo de garantia dos equiparnentos será de 60(sessenta) meses do fabricante, inclulda a 
garantia legal, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, devendo constar na Nota 
Fiscal o prazo de garantia para protecäo contra defeitos, vIcios ou imperfeiçoes que os tornem 
inutilizáveis ou diminuarn-ihes a capacidade de funcionamento; 
b) A garantia dar-se-á nos seguintes tennos: 
c)Esta garantia abrange peças, materiais e serviços, desde que os produtos tenham sido instalados 
e utilizados conforme as orientaçôes contidas em seu manual de instrução e/ou guia de instalaçao; 
d)A garantia compreende a substituicao de peças e a mao de obra no reparo de defeitos de 
fabricação; 
e) A CONTRATANTE informará a CONTRATADA sobre os problemas surgidos nos 
equiparnentos para que sej am adotadas as providências elencadas no Parágrafo anterior. 
f)Somente urn técnico autorizado pela Coruratada está habilitado a reparar defeitos cobertos pela 
garantia, mediante apresenta(,-ao da nota fiscal pelo usuário do produto; 
g) Cada apareiho adquirido deverá vir acompanhado de certificado de garantia individual. 
h) Relativamente ao disposto aplica-se, subsidiariamente, no que couber a Lei n° 8.078/1990 - 
Codigo de Defesa do Consumidor. 

CLAUSULA SETIMA - DA GESTAO E FIScA ZACAO DO CONTRATO 

7.1. 0 acompanhamento do contrato seth realizado pela Diretoria Administrativa e a fiscalizacäo 
será exercida pela Coordenadoria Geral de Teenologia da Informaçâo, que verificará a 
conformidade dos equipamentos de forma a assegurar o perfeito eumprimento do Contrato. 

7.2 Após o atesto do recebimento dos equipamentos, a nota fiscalifatura seth encarninhada ao 
Departamento Firianceiro para pagamento. 

7.3.. A flscalização de que trata este item, não exciui nem redu.z a responsabilidade da Contratada 
pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de açäo ou omissâo, culposa ou dolosa, 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 	 If 
7.4. A atestação de conformidade da prestaco dos servicos do objeto cabe ao titulaVo  setor 
responsável pela flscalizaçao do Contrato ou a outro servidor designado para esse tim. / 

7.5. A FISCALIZAA0 compete, entre outras atiibu.içôes: 
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I. Encaminhar a Diretoria Financeira da Contratarite, docurncnto que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada. 
II. Solicitar a CONTRA1ADA e seus prepostos, ou obter da Administracão da CONTRATANTE, 
tempestivamente, todas as providências necessáxias ao born andamento do Contrato. 

III. Verificar a cortformidade da execuçAo contratual corn as normas especificadas e se os 
procedimentos empregados são adequados pam garantir a qualidade desejada dos equipamentos. 
IV. Anotar, em registro prOprio, todas as ocorrêneias relacionadas corn a execuçäo do Contrato, 
determinando o que for necessário a regularizacAo das falhas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos serviços, indicando as ocorréncias de 
indisponibiidade dos serviços ora contratados. 

CLAUSULA OITAVA- DAS 0BRIGAcOES 

8.1. DA CONTRATANTE: 

a) Prestar todas as informaçôes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicita-
das; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo corn as especificaçoes e 
corn as obrigaçOes assumidas pelo fornecedor; 
c) Conferir e eneaminhar a Nota Fiscal para o pagamento, apOs atesto nas condiçöes e preços 
pactuados; 
d) Controlar/fiscalizar o recebimento dos equipamentos; 
e) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento do Contrato; 
f) Dar a. contratada as condiçöes, necessrias a regular execução do Contrato; 
g) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado no Contrato; 
h) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigacoes 
Contratuais; 

8.2. DA CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do contrato de acordo corn o prazo e as especificaçOes técnicas constantes no 
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e 
horários de expediente da Administração; 
b) Assegurar que o equipamento somente seth entregue corn a presenca do gestor do contrato ou 
outro designado pela Contratante para tal fun, garantindo que o acesso as dependências deste Po-
der seja restrito a entrega dos produtos; 
c) Atender prontamente todas as solicitáçôes cia Contratante; 
d) Garantir, durante a cxecucAo do instrumento contratual, todas as condiçôes de habi1itaç , o e 
qualificacão estipuladas no processo lieitatório; 	 /1 
e) Considerar que a ação da fiscalizaçâo da Contratante não exonera a Contratada de res nsabi-
lidades contratuais; 
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P Responsabilizar-se pelo transporte do objeto do contrato, nAo cabendo qualquer onus a Contra-
taç.o; 
g) zelar pela boa e completa execuçAo do contrato e fadiitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla açAo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo pronta-
mente as observacOes e exigencias que the forem solicitadas; 
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no born andamento do con-
trato; 
i) arm corn todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE 
e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperIcia própria ou de auxiliares que es-
tejam sob sua responsabilidade, bern como ressarcir a equivalente a todos os danos d.ecorrentes 
de paralisaçAo on interrupcâo do fomecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigên-
cia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força major, circunstãncias que deverAo ser 
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 
j) manter durante toda a execuço do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes assurnidas, 
todas as condiçôes de habilitaçâo e quallficacao exigidas.na  licitaçäo; 
1) providenciar e manter atualizadas todas as licenças 'e ,alvarás junto as reparticOes competentes, 
necessários a execuçâo do contrato. 

CLAUSULA NONA - DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pela inexecuço total ou parcia.1 do fomecimento objeto deste Contrato, a Contratante poderá, 
nos termos dos Artigos 86 e 87 da'Lei 8.666193 e alteraçoes posteriores, garantida a prévia 
defesa, aplicar a Contratada as seguintes sançOes, após a regular processo administrativo: 
a)Advertência; 
b)Multa de 0,5% (zero vIrgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso no 
fornecimento do objeto contratado; 
c)Multa de 5% (cinco por 'cento) do valor da contratacäo pelo descumprimento de qualquer 
obrigaçào contratual on pela inexecucAo parcial do Contrato; 
d)Multa de 10% (dez por cento) sabre o valor' do Contrato, no caso de recusa injustificada da 
CONTRATADA em realizai o, fornecimento no prazo estipulado em sun proposta e nas 
condiçOes estabelecidas neste Coñtrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
e)Suspensâo temporária de participagao em licitaçao e impedimento de contratar corn a 
Administraoo, por prazo de ate 05 (cinco) aiios; 
f)Declaracão de inidoneidade para licitar ou contratar corn a AdministraçAo Pfiblica, enquanto 
perdurarem Os' motivos determinantes da punicAo ou ate que seja promovida a sun reabilitaçào 
perante a Assembleia Legislativa, após o ressarcimento dos prejuIzos que a licitante vier a causar, 
decorrido o prazo de sançAo aplicada corn base nesta Cláusula. 

Parágrafo Primeiro - As multas serao descontadas de pagamentos devidos pela 
CONTRATADA, ou quando foro caso, cobradas judicialniente. 

 
Parágrafo Terceiro - Após a aplieaçao de qualquer.penalidade prevista neste instrum to, 
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realizar-se-á comunicaçao escrita a empresa e pub1icaço no órgào de Imprensa Oficial 
(excluIdas as penalidades de advertência e muita de mora), constando o fundamento legal da 
punico. 

Parágrafo Quarto - A saxição estabelecida na alInea d desta Cláusula será de competência 
exciusiva da Assernbleia Legisiativa, facultada sempre a defesa da Contratada no respectivo 
processo, nos termos do Pardgrafo Terceiro do Art. 87 da lei no 8.666/93 e alteraçOes posteriores. 

Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstas nesta Cláusula deverLo ser recoihidos 
diretamente a conta da Assembleia Legislativa e apresentado o comprovante a Procuradoria 
geral da Contratante. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESC1SAO CONTRATUAL 

10.1 .A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisào, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei 0  8.666/93 e alteraçOes posteriores: 

Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

Parágrafo Segundo - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a)Determinada, por ato unilateral e escrito da Adrninistração d.a Contratante, nos casos 
enamerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada, notificando-se a 
Contratada corn a antecedência minima de 30 (trinta) dias, ou; 
b)Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja 
conveniência para a Administracao da Contratante, ou; 
c)Judicial, nos termos da Iegislacão vigente sobre a matéria. 

Parágrafo Terceiro - A rescisâo administrativa on arnigável seth precedida de autorizaçAo 
escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO 

11.1 .Será de inteira responsabilidade cia Contratante, providenciar, a sua conta, 
a publicacao do extrato deste instrumento contratual na linpressa Oficial, ate o 5°  (quinto) dia ütil 

do més seguinte ac ,  de sua assinatura, couforme o Parágrafo ünico, do art. 61 da Lei n° 8.666/93 e 
alteraçöes posteriores. 

CLAUSIJLA DECIMA SEGUNDA - DAS DIsPOSIçOES GERMS 

12.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços, no todo ou em parte, sempre que 
no atender ao estipulado neste Temio ou aos padroes tëenicos de qualidade exigIveis. 	4 
12.2. No interesseda Contratante, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou suprôes, 
nos termos do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e alteraçôes posteriores, corn a apresentacao d,Is devi- 

dasjustificativas. 	
(J9 
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12.3. Nenhum acréscimo ou supresso poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as su-
pressöes resultantes de acordo entre as partes. 
12.4. Nos preços propostos que vierem a fornecer já deverão estar inclusos todos os custos 
necessários para execuçAo dos serviços objeto do presente Termo, bern como todos os impostos, 
encargos trabathistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e 
quaisquer outros que incidarn ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Nâo será permitido, 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . FORO 

Fica eleito o foro da cidade de A.racajulSE, corn renincia de quaiquer outro por mais privilegiado 
que seja, pam dirimir quaisquer düvidas em relaçäo ao presente Conirato. 

E, por estarem de pleno acordo, assina o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, as 
quais foram lidas e achado couforme vai devidamente assinadas na presenca das testemunhas 

)thado Luciano 	Lima 

Presidente - 

Co 	

tante 

Depu 

1 ° Secre 

LEONARDO AMORA NUNES, - CPF SOB N° 035.111.047-00 
FIRMA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 

\ 	Contratada 

Testemunhas: 



2i 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
... 	,./" 	... • 	

TADO' 	 ' NO: 	 FOL.HA: 

.-O99O19.j-. 	2Q19NE001276 	1 /'l 

àDEQESTORA EMITENTE: .GESAO; CNPJ: 

ASSBA&.E1A LEGISLATIVA 	 0 hAj 0004, 13.170.840/0001-44 

F1fl3DA UG: 	 CIDADE: 
:t UJ.,. CEP: 

AVEN1DA PlO DO PRADO S/N CENTRO 	 ARACAJU SEIJ 49010-050 

'CORRAZAO SOCIAL TELETEX COMPUTADORES E SSTEMAS LTDA 	 c"  "CJ: 

NOME FANTASIA TELETE( IT SOLUTIONS 7945 583/0008 19 

ENDEREcODo CREDOR: 	 CIDADE: . CEP: 

RUA CLOTU.DE ROCI-IA CABRAL N. 100 	 Jo.Ao PESSOA .  PB 58.037-468 

CÔDIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA FOIE: IMPORTANCLA: 

01101 01.031.0026.0481.0000 4.4.90.52 	 . ,oio1bod000 147.000,00 

1MPORTANCIA POR EXTENSO: 	
0 

CENIOEOUARENTA E SETE MIL REAJS 	 . 	,. 

•FfA FANCEIRA: 	 ' 	 •:.. 
t 

2019 011011 0000 0101  C00000 44000000 590 INVES'TlMENTOS INVESTIMENTO 

MODAUDADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: WDAN.E,pEF!ECIA. 

1 ORDINARIO 1-NORMAL 

,.. 	- 

UCITAQAO: MODALIDADE DA UCITAçAO: NUMERO DO PROTOCOLO:. 

O1101-I201900022 9- PREGkO PRESEfCIAL 02233-112019 	 - 

RERENcrALEGAL 
 

LE10.20DE17/07/2002 	. 	-- 	.—.---.—...—•--- 	 •L.. 

CRONOGRAMADEDESEMBOLSO  

JANEIRO-  - FEVERE.IRO ço a.. 
0,00 ' 	 0,00 ?M '"' 	 0,00 

JUNHO: JUL-HO: 	 - 	1' 	' AOSTO: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

SETEMBRO OUTUBRO:' 	
•' 

NfEMBRO - ' 	 . 

14700000 000 — 000 

4TENSDO-EMPENHO 	 . 	 0 

SERV100R - SERVIDOR RACK= PROCESSADOR INTEL  
— E0N SILVER 4U6 12 CBS W2.1 ClH7,RDIMM 128GB 

k(i6G8) TRUDDR4 2666 MH128 GS,-DAADOR 0 0 

- • THINKSYSIEM RAID 730-8! POlE CACHE DE 	GB 12 
B 4 O8,4 TB, DISCOS HDD SAS 7.2KHOT 	AP-,--,-,- 

0 	 - 

tRASE 0€ 2X PI.ACAS DUALPORT 10 OBE SFP+,2U RACK- • 	',- 

421667-9 MOUNT.-,-.Th!NKSVSTEM SR650 -60 MESES DE 4.4.90.52.35 	
. 	 08 AUMENTACAO ThINKSYSTEM 2,00 , 14700000 

0 - 	
-. HOT-SWAP, 02X28M, 13N125-IOA/250V, C13 PARA IEC 

- 	- ... 20-C14 CABO 0€ ENERGLA 
- 

' 	50W(230VI115V)PLATINUM 	.......'- ......... 

JOE RACK -MARCA:LENOVO -..... 

— ...... 

•_&___ •_ .o ' 0. 

.OBSERVAçO 	. 	.•• ........................... 	•..' .. 	 ....... 

•0 	 . 	 -------0000 .......... 	 . 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 	 : 	 . 

AVENIDA RIO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES F!L}1O. ARACAJU - SE 	
TOTAL (R$j 	• 	 147.000,0 

RESPoNsAVELP ASSMTURAoo 
 

BRUNtPRE VtMtrb*lNHARES  

033.872.995-08 	 t 	 7961.8 

:aa ca 
	

Resp. Impres8W. 	BRUNA PRESGRAVE ALMEDA LJNHARES 



II 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO AO CONTRATO N ° 020/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 

OBJETO:CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA AQuISIcAO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDORES DE INFORMATICA) PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 

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

DA NOTA DO EMPENHO. 

BASE LEGAL' LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 09 DE SETEMBRO DE 2019 

ARACAJU, 18 DE SETEMBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA DE MEN EZES 
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VAL, ENCAMINHANDO COM 0 ANEXO 

De: Maria Antonia Mendonca Amaral" <antoniaa©aI.se. leg. br > 
Para: 'valtencira' <valtencira©aI.se.gov.br > 

Enviadas: Quarta-feira, 18 de setembro de 2019 10:58:07 

Assunto: EXTRATO A0 CONTRATO N 0202019 DA FIRMA TELETEX 
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 

VAL. 
Segue extrato ao contrato n°020/2019,da firma teletex computadores e sistemas Itda, 

para publicacao. 

Afl: 

Antonia 

1-itt 	//wphnicfl7 1 ce lec'hr/ 	 18/09/2019 


