
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO N0020 /2019 

Contrato de Aquisição de Equipamentos de Informática 

que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SERGIPE e a FIRMA  TELETEX 

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Aquisico de Equipamentos de Informática, que entre si 
fazem por esta e na meihor forma de direito, a Assembleia 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 Secretário 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 no 100 - 1 0  

andar Jardim Oceania, CEP: 58.037-648,João Pessoa/ParaIba, CNPJ sob o no 79.345.583/0008-19, 

Inscricão Estadual no 16.247.126-2 , denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor 
Leonardo Amora Nunes, inscrito no CPF sob no 035.111.047-00, R.G no 09.555.576-9 SSP/BA 
resolvem celebrar o presente contrato, mediante adesâo a Ata de Registro de Preços no 020/2018 
oriunda do Processo Administrativo no 1243/2018 - Prego Presencial para. Registro de Preços no 
041/2018 da Assemblëia Legislativa do Estado cia ParaIba, lavrada no dia 12.09.2018 e publicada 
no Diário Oficial cia Paraiba/PA em 13 de setembro de 2018, do Ato no 23.076 de 22 de abril de 
2019, publicado no Diário Oficial no 28.209 de 13 de junho de 2019 e na forma cia Lei Federal 
n°8.666/93 e Lei no 10.520, de 17 dejuiho de 2002, , tipo MEN,  OR PREO GLOBAL, na qualidade 
de carona, combinado corn as demais normas de direito aplicãveis a espécie, mediante as cláusulas 
e condiçOes abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 

O presente contrato rege-se-à pelos seguintes diplomas legais: 
a)Constituicão Federal (artigo 37,XXI); 
b)Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracOes; 
c)Lei Federal no 10.520/02; 
d)Decreto Estadual 34.986/20 14 
e)Lei Complementar no 123/2006 
f)Demais legislacOes pertinentes. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. 0 presente Contrato objetiva a contratacâo de empresa especializada no ramo, para aquisiç.6T 
de Equipamentos de informática(servidores de informática), para atender as necessidades d,ta 
Casa Legislativa, conforme demanda abaixo relacionada: 	 7 
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TENS 	QUANT EspecificacAo dos Equipamentos 1 V.Unit&io 	C. Total 

01 02 Servidor Tipo Rack de 2U R$73.500,00 	RS147.000,00 

MarcalModelo: 	LENOVO 
SR650 - PNX06CTOWW 

CLAUSULA TERCEIRA - DS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

3.1 .As despesas corn a presente contratação correrâo por conta da seguinte dotaco orcamentária: 

FunçAo - Subfunçào - Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461 - Coordena-

ção da Açao Legislativa: Categoria Econômica - Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicacao: 

4.4.90.00- Despesas de Capital - Investimentos - AplicaçOes Diretas. 

CLAUSULA OUARTA - DOS PRECOS 

4.1. a Contratante pagará a Contratada o valor total de RS147.000,00(cento e quarenta sete mil re-
ais), pelo fomecimento dos equipamentos constantes na Cláusula Primeira do presente instrurnento 
contratual. 

Parágrafo Primeiro: Os precos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 

Parágrafo Segundo - Consideram-se Precos Registrados aqueles atribuldos aos produtos, 
inciuIdas toda.s as despesas e custos ate a entrega no local indicado, tais corno: tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuiçôes fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, 
seguros, mao de obra e qualquer despesa, acessOria e/ou complementar e outras não 
especificadas neste Edital. 

Parágrafo Terceiro - Os precos poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilacAo de precos, 
para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situaçOes previstas na 
alInea Td" do Inciso II e do § 50 do Art. 65 da Lei n° 8.666i'93 e alteraçOes, mediante os 
procedimentos estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resolucao n° 1.412/2009. 

Parágrafo Quarto - 0 Orgao Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos precos ou 
cancelamento do preco registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias üteis, salvo motivo de 
forca major, devidamente justificado no Processo. 

Parágrafo Quinto - No caso de reconhecimento do desequilIbrio econômico-finariceiro do preco 
inicialmente estabelecido, o Orgao Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar p,elo 
cancelamento do preco, resguardada a compensaçao prescrita no subitem 11.8.3, liberanç6 os 
fornecedores do comprornisso assumido, sem aplicacao de penalidades ou deterntnar a 
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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 aquisicão serão entregues no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias) 

üteis contados a partir do recebimento da nota de empenho; 

6.1.2 Os equipamentos deverão ser entregues na Coordenadoria Geral de Tecnologia da Inforrnaco, 

localizada no 3 0  andar do edificio sede deste Poder, situado na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio 

Construtor João Alves, somente em dias üteis, em horário previamente agendado, através do 

telefone 3216-6620. 

Parágrafo Primeiro - Os Equipamentos, objeto do Pregâo Presencial n°41/2018 e do Instrumento 
Coniratual presente, somente sero recebidos depois de atestados pela Coordenadoria Executiva de 
Tecnologia cia InformaçAo cia CONTRATANTE, através de vistoria e temo de recebirnento, 
observadas as especificacôes contidas no Termo de Referência e proposta da contratada, e 
ainda, a consistência e a exatidão cia Nota Fiscal discriminativa, apresentada em 02 (duas) vias. 

Parágrafo Segundo - Os Equipamentos devero ser entregues em embalagem de fábrica, 
fazendo constar a descrição do produto, a marca, o modelo e a data de fabricacão. 

Paragrafo Terceiro - 0 recebimento dos Equiamentos objeto do presente contrato se dará pela 
Coordenadoria Geral de Tecnologia da Inform. acao cia CONTRATANTE, cia seguinte forma: 

a)Provisoriamente, pela Coordenadoria Gera! de Tecnologia da InformacAo , quando da entrega 
dos Equiparnentos, para efeito de verificação da conformidade dos aparelhos corn as 

especificacOes técnicas do Termo de Referência; 

b)Definitivamente, pela Coordenadoria Geral de Tecnologia cia Inforrnacao cia 
CONTRATANTE, apos a constatação da adequaco do material as condicOes especificadas. 

Paragrafo Quarto - Os técnicos da Coordenadoria Geral de Tecnologia cia Inforrnaçao da 
CONTRATANTE farão aferico dos Equiparnentos entregues, utilizando-se dos meios 
tecnologicos disponiveis, corn o escopo de proteger o interesse cia CONTRATANTE, 
assegurando a entrega dos Equipamentos de acordo corn as especificaçoes técnicas constantes do 
Termo de Referência. 

Parágrafo Quinto - No caso de equiparnentos rejeitados ou defeituosos, a Contratada deverá 
providenciar a imediata substituição, dentro do prazo rnáxirno de 01 (urn) cia ütil, sob pena de 
ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) estabelecida no edital, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos cia operacâo. 

Parágrafo Sexto - Os Equiparnentos deveräo ser novos e possuir a garantia minima exigi/ern 
cada urn dos ITENS especificados no Termo de Referência do Edital do Prego Preseiia1 n° 
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30/2018 da ALPB, a partir do recebimento definitivo, para protecão contra defeitos, vIcios ou 
imperfeicOes de transporte e fabricacao 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, serão exigidas garantias de 60 (sessenta) meses e demais condiçöes constantes na 
descriçAo do objeto. 

Parágrafo Sétimo - A garantia dar-se-á nos seguintes termos: 
a)O prazo de garantia dos equipamentos seth 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 proteco contra defeitos, vIcios ou imperfeicOes que os tornem 

inutilizáveis ou diminuarn-ihes a capacidade de funcionamento; 

b) A garantia dar-se-á nos seguintes termos: 

c)Esta garantia abrange peças, materiais e serviços, desde que os produtos tenham sido instalados 

e utilizados conforine as orientaçOes contidas em seu manual de instrucào e/ou guia de instalacão; 

d)A garantia compreende a substituiçao de peças e a mao de obra no reparo de defeitos de 

fabric ação; 

e) A CONTRATANTE informará a CONTRATADA sobre os problemas surgidos nos 

equipamentos para que sejam adotadas as providências elencadas no Paragrafo anterior. 

f)Somente urn técnico autorizado pela Contratada está habilitado a reparar defeitos cobertos pela 

garantia, mediante apresentacão da nota fiscal pelo usuário do produto; 

g) Cada apareiho adquirido deveth 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 FISCALIZACAO DO CONTRATO 

7.1. 0 acompanharnento do contrato será realizado pela Diretoria Administrativa e a fiscalizacao 

será exercida pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Inforrnaçào, que verificará a 

conformidade dos equiparnentos de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato. 

7.2 Após o atesto do recebimento dos equipamentos, a nota fiscal/fatura seth encaminhada ac ,  

Departarnento Financeiro para pagarnento. 

73.. A fiscalização de que trata este item, nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada 

pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de ação ou ornissão, cuiposa ou dolosa, 

de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 	 / 

7.4. A atestaçAo de conformidade da prestaçAo dos servicos do objeto cabe ao tit/ar do setor 

responsávei pela fiscalizaçao do Contrato ou a outro servidor designado para esse fiT 

7.5. A FlscAuzAcAo compete, entre outras atribuicOes: 	 / 
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I. Encaminhar a Diretoria Financeira da Contratante, documento que relacione as ocorrências que 

impiiquem em multas a serem aplicadas a Contratada. 

H. Soiicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracao da CONTRATANTE, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao born andamento do Contrato. 

III. Verificar a conformidade da execução contratual corn as normas especificadas e se os 

procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos equipamentos. 

IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execucAo do Contrato, 

determinando o que for necessário a regularizaçao das falhas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebirnento definitivo dos serviços, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços ora contratados. 

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES 

8.1. DA CONTRATANTE: 

a) Prestar todas as informacoes e esciarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicita-

das; 

b) Rejeitar, no todo ou em pane, os equipamentos entregues em desacordo corn as especificacoes e 

corn as obrigaçOes assumidas pelo fornecedor; 

c) Conferir e encamirihar a Nota Fiscal para o pagamento, apOs atesto nas condiçOes e precos 

pactuados; 

d) Controlar/fiscalizar o recebimento dos equipamentos; 

e) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento do Contrato; 

f) Dar a contratada as condiçoes necessárias 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 especificacOes técnicas constantes no 

instrumento convocatório e no presente contrato, nos locals determinados, nos dias e nos turnos e 

horários de expediente da Administraçao; 

b) Assegurar que 0 equipamento somente será entregue corn a presenca do gestor do contrato ou 

outro designado pela Contratante para tal firn, garantindo que o acesso as dependências deste Po-

der seja restrito a entrega dos produtos; 

c) Atender prontamente todas as solicitacOes da Contratante; 

d) Garantir, durante a execucão do instrumento contratual, todas as condiçOes de habilitacao e 

qualificacão estipuladas no processo licitat6rio; 	 / 
e) Considerar que a acâo da fiscalizaçäo da Contratarite não exonera a Contratada de re,Iponsabi-

lidades contratuais; 

4 
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f) Responsabilizar-se pelo transporte do objeto do contrato, näo cabendo qualquer onus a Contra-

tação; 

g) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os rneios ao seu alcance, a 

ampia ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo pronta-

mente as observacOes e exigências que the forem solicitadas; 

h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no born andarnento do con-

trato; 

i) arcar corn todo e quaiquer dario 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-

tejarn sob sua responsabilidade, bern corno ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes 

de paralisacão ou interrupço do fomecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigên-

cia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca major, circunstâncias que deverào ser 

comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

J) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes assurnidas, 

todas as condiçOes de habilitaço e qualificacao exigidas na licitacâo; 

1) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvarás junto as reparticOes competentes, 

necessários a execução do contrato. 

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pela inexecucão total ou parcial do fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante poderá, 

nos termos dos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666193 e alteracoes posteriores, garantida a prévia 

defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancöes, após o 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)Muita de 5% (cinco por cento) do valor da contrataço pelo descumprimento de quaiquer 
obrigacâo contratual ou pela inexecucao parcial do Contrato; 

d)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa injustificada da 

CONTRATADA em realizar o fornecimento no prazo estipulado em sua proposta e nas 
condicOes estabelecidas neste Contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
e)Suspensäo temporária de participacâo em licitaco e impedirnento de contratar corn a 
Administracào, por prazo de ate 05 (cinco) anos; 

f)Declaracão de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Püblica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puniço ou ate que seja promovida a sua reabilitação 
perante a Assembleia Legislativa, apOs o ressarcirnento dos prejuIzos que a licitante vier a causar, 
decorrido o prazo de sançào aplicada corn base nesta Cláusula. 

Parágrafo Primeiro - As multas serão descontadas de pagamentos devidps pela 
CONTRATADA, ou quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

Paragrafo Terceiro - ApOs a aplicacâo de qualquer penalidade prevista neste strumento, 
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reaiizar-se-á comuriicacAo escrita a empresa e publicacao no órgão de Imprensa Oficial 
(exciuIdas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da 
punição. 

Parágrafo Quarto - A sanção estabelecida na ailnea d desta Cláusula será de competência 
exciusiva da Assembleia Legislativa, facultada sempre a defesa da Contratada no respectivo 
processo, nos termos do Parágrafo Terceiro do Art. 87 da lei n° 8.666/93 e alteraçOes posteriores. 

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

- CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

10.1.A inexecuçào total ou parcial deste Contrato enseja a sua resciso, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alteraçOes posteriores: 

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

Parágrafo Segundo - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a)Deterrninada, por ato unilateral e escrito da Administraçao da Contratante, nos casos 
enurnerados 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)Amigãvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a Administraçao da Contratante, ou; 
c)Judicial, nos termos da legislacão vigente sobre a matéria. 

Paragrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaço 
escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PuBLIcAcA0 

11.1. Serd  de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar, a sua conta, 

a publicacao do extrato deste instrumento contratual na Impressa Oficial, ate o 50  (quinto) dia ütil 

do més seguinte ao de sua assinatura, conforme o Parágrafo ünico, do art. 61 da Lei n° 8.666/93 e 

aiteraçôes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

2.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços, no todo ou em parte, sempre que 

não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrôes técnicos de qualidade exigIveis. / 

12.2. No interesse da Contratante, o objeto da contratação poderá sofrer acréscirnos 9.(i supressoes, 

nos termos do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes posteriores, corn a apresetaçâo das devi- 

dasjustificativas. 
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12.3. Nenhum acréscimo ou supressAo poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as su-

pressôes resui.tantes de acordo entre as partes. 

12.4. Nos precos propostos que vierern a fornecer já deverAo estar inclusos todos os custos 

necessários para execucäo dos serviços objeto do presente Termo, bern como todos os impostos, 

encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais, cornerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e 

quaisquer outros que incidam 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 Aracaj u/SE, corn renüncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer düvidas em relaçAo ao presente Contrato. 

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

Aracaju/SE, 

)e 	Luciano 	i 	 Deputad 

Presidente - Co, 	nte 	 1 Secret" —Contrat 

/  

/LEONAO MORA 	 No 035.1" 11.047-00 
FIRMA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 

Testemunhas: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGiPE 	 .. 	
I 

-MTA 00 EM 	 FOLHA: *  

NOTA DEEMPENHO 	 E001276 

UMADEESTORA EMITENTE: .GESTAO: CNPJ: 

4SSEME1ALEGISLATIVA 0000.1' 13.170.84010001-44 

nWRODAUG: 	 CIDADE: U.F.. CEP: 

Iv  AVENIDA 	o DO PRADO S/N CENTRO 	 ARACA.)U SE. 49.010-050 

•tCRRAZAO SOCIAL TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 	 Tail.  

.NOME FANTASIA TELETEC rr SOLUTIONS . 
'•j'. 7945.583/000819 

. 
ZENDERO DO CREDOR: 	 CIDADE: 1J.F.: CEP: 

RUACLOT1LDEROCHACABRALN. 100 	 JOAOPESSOA PB 58.037-468 

CODIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA FO IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0.461.0000 4.4.90.52 ,oioib00000 147.000,00 

1MPORTANCIA POR EXTENSO:  

CENIO.EQUARENTAESETE MIL REAJS  

FICIIA FiN4CEIRA: 	. 	 .. 	.." 	. 	
.. 	,.1 

2019.011011.O0001.0101000000.44000000.590.INvES11MENTOs-rNVEST413(TO$ 	 - 	•4•jJfl . 	. 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: REFIRMIM& , 	 ... 

1 - ORDINARIO I - NORMAL 

 

LTCITAcAO: 	MODAUDADE DA LICITAcAO:  DO PROTOCOLO:.

4022331L Di10'ti2OigO002 	I 	 9PREGAO PRESEP4CIAL 019 	 . 

R  

LEJ 1020 DE 17/07/2002 	 . 	. .. - 	 - -- 	 -.-...-----_____ 

uly;
...

7 77 

CRONOGAtM-DEOESEMBOLSO 	 ..... ., 	 . 	.. 	-. 

FEVEREIRO: 	 ' 	'' MARcO: MIL 
0. 00 000 

J,
8,g 000 

MAIOf •- JUNHO: 3LI4O: 	 .-. A8TO: 

0,00 0.00 0,00 0,00 

1 SETEMBR&.' OUTUBRO: 
F, 

DF7O: 

14700000 000 'O'OO 000 

I 4Th I'd 	....... .. . 	. 	 . 

I 	 ERV1DOR - SERVFriOR RAC K,IX PROCESSADOR INTEL . .. 	... ..'. 
.. 	 . 	XEONSLVER4162C52.1G 	bi18Ga. 	. 	 . 

,. 
I 	•, 

8)(16G8) TRUODR4 2666 MH1128 G3,-,ADAPTADOR 	 .. 	. , .,. 
NKSM RAID 	POlE CACHE OE I GO 12 

GB 4 O6,4TB,DISCOS HOD SAS 7.2KHOT SWAP 
BASE 0€ 2X PLACAS DUALPORT 10 GEE SFPI+,2U RACK- 	?. 	' 

1, :427'. 4.4.905235 	
. 	 'ZOO LIMAW ,73500.0000 147.000,00 

- ' 	550W (230 V/I 15 V) PLATINUM - 

-. 

I0T-SWAP, 02X2.SM, 13A1125-IOAl250V, 013 PARA FEC 
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H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N 0020/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 

OBJETIVO:CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 	PARA AQulsIçAo DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDORES DE INFORMATICA). 

VGENCIA: OS OBJETOS DA AQUISIçAO SERAO ENTREGUES NO PRAZO M XIMO DE 45 

(QUARENTA E CINCO DIAS) LITEIS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 

EM PEN HO. 

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

DATA DA ASSINATURA: 09 DE SETEMBRO DE 2019 

ARACAJU, 10 DE OUTUBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MEN EZES 
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Zimbra 	 antoniaa@al.se . leg. br  

extrato do contrato 0202019 da firma teletex computadores e sistemas 

Itda 

De : Maria Antonia Mendonca Amaral 

<antoniaa@laLse. leg. br > 

Assunto : extrato do contrato 0202019 da firma 

teletex computadores e sistemas Itda 

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br > 

Seg, 14 de out de 2019 08:16 

:1 anexo 

Val. 

Segue extrato do contrato n020/2019 da Firma Teletex Computadores e 
sistemas Itda, para pub!icaçao 

aft; 

Antonia 

Ext. do Contrato no 0202019 da Firma Teletex Computadores e 

Sistemas Ltda.odt 

19 KB 
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