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CONTRATO N" 035/2018

Processo: PRA n" 07612018
Licitação: Pregão n" 01712018
Regência

Legal: Lei Federal n" 10.520102, Lei Complementar n" 123106, com alterações da Lei

Complementar n" 14712014 e pelo Decreto Municipal de Taubaté n" 13.409/14 e subsidiariamente e no que
couber pela Lei Federal n" 8.666/93.
Objeto: Aquisição de Peças, Insumos e Suprimentos de Informática
Valor: R$ 20.530,90
Vigência: 05 (cinco) meses

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, inscrita no CNPJ sob o n" 45.176.153/0001.22, neste ato, representada por
seu Magnlfico Reitor o Prof. Or. Isnard de Albuquerque Câmara Neto, à Rua Quatro de Março nO432,
Centro, Taubaté/SP, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa SUPRINET
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, com sede é Praça Marechal Eduardo Gomes, n" 50,
ADC/CTA, loja 01, Vila das Acéc!as, CEP.: 12228.615, São José dos Campos, inscrita no CNPJ sob n"
05.663.10510001-44, com Inscrição Estadual n" 645.448.822.117, Inscrição Municipal n" 145.003, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n" 35.217.962.661, neste
ato, representada pelo Procurador Leandro de Castro Moraes, portador do RG nO33.523.080-06, inscrito no
CPF sob n" 303.831.328.94, representante legal da adjudicatéria do objeto do PREGÃO PRESENCIAL n"
1712018, de que trata o Processo PRA n" 076/2018, homologado pela Pró.Reitoria de Administração,
publicado na Imprensa Oficial aos 07/06/2018, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determinam
a Lei Federal n" 10.520102, Lei Complementar n" 123/06, com alterações da Lei Complementar n" 147/2014 e

~~~:9:

pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal n°
1bedecidas

~

às disposições contidas no Edital e seus Anexos, os quais se vinculam ao presente

•.•e se segue:
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CLÁUSULA

PRIMEIRA

- DO OBJETO

A CONTRATADA,

na qualidade

de adjudicatária

do PREGÃO

n'

17/2018, de que trata o Processo

PRA nO 076/2018, obrigaMse a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, que tem por objeto a
aquisição de peças, insumos e suprimentos de informãtica, tudo em conformidade com as descrições,
especificações e demais disposições constantes do Edital e seus Anexos e Proposta Comercial, aos quais se
vincula o presente instrumento de contrato, para todos os efeitos.

PARÁGRAFO

a)

ÚNICO - Os Itens a serem fornecidos

apresentam

o que segue:

Conteúdo:
Descrição

Item

pela CONTRATADA

Valor Unitário

Valor Total (R$)

Qtd.

Unid

50

Peça

254,98

12.749,00

30

Peça

30,73

921,90

100

Peça

13,40

1.340,00

(R$I

ESTABILIZADOR 1000 VA-MONOVOLT
MICROPROCESSADO: TENSÓES DE ENTRADA
115 v: TENSÃO DE SAlDA: 115 V; POTÊNCIA:

1000VA: FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ:
RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: ) 92%;
TEMPO MÁXIMO PARA RESPOSTA DE
ESTABILIZAÇÃO: <=6 CICLOS DA REDE
ELÉTRICA; FILTRO DE UNHA INTEGRADO COM

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: PROTEÇÃO
CONTRA SUB/SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO
CONTRA SUPERAQUECIMENTO; DEVE
ATENDER À NORMA BRASILEIRA PARA
ESTABILIZADORES DE TENSÃO (NBR
14373:2006); FUNÇÃO TRUE RMS; GABINETE
EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; OS LEDS DO PAIN
EL FRONTAL DEVEM FORNECER AS

26

INDICAÇÓES DE REDE ELÉTRICA NORMAL,
ALTA CRíTICA E BAIXA CRíTICA; CHAVE
LIGA/DESLIGA; CARACTERíSTICAS DO PAINEL
TRASEIRO: NO MíNIMO, 06 TOMADAS DE SAíDA

(NBR 141361, PORTA FUsiVEL EXTERNO
CONTENDO UNIDADE RESERVA; GARANTIA: 1
ANO.-~

PEN DRIVE 16GB-CDMPATlvEL COM USB 2.0:

28

Tm DE TRANSFERt:NCIA DE DADOS DE ATÉ
10MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 5MB/SEG. DE
GRAVAÇÃO; COMPATíVEL COM WINDOWS 7,
WINDOWS VISTA, WIN 2000, WIN XP, MAC
OSV10.5.X OU MAIS ATUAL, LINUX V.2.6.X;
PLUG AND PLAY; GARANTIA DO FABRICANTE: 5

ANOS.
MOUSE OPTICO, CONEXAO USB-MOUSE

39

• ÓPTICO, CONEXÃO USB PLUG ANO PLAY, 3

BOTÕES (1 COM FUNÇÃO SCROLLI,
ESOLUCÃO DE BOOCPI,DESIGN AMBIDESTRO,

Ü

SUPRINfTlU! PARAINfORMlnCA(TOA
~l\l MIl. £d,lI1I,r.mlS, lO.l,~ ~

~.Am" -(ep Ul/UIS. HCimpOll!P

2
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51

COMPATIVEL COM COMPUTADORES PADRAO
IBM/PC, COMPATlvEL COM WINDOWS
XPNlSTA, 7 E 8, COM COMPRIMENTO MINIMO
DE 1,20 METROS,
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA
LEXMARK MS610,.UNIDADE DE IMAGEM PARA
IMPRESSORA LEXMARK MS610, CÓDIGO DO
FA8RICANTE DO EQUIPAMENTO 500ZA,
ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA.
IMPRESSORA EM GARANTIA.

12

Peça

450,00

5.520,00

Total:

20.530,90

b) Cronograma de entrega:

Itens

Qtd.

26
28

50
30
100
12

39
51

Cronograma de entrega
10 dias da assinatura de Em até 30 dias da assinatura
contrato
de contrato
.
50
.
30
.
100
.
10

120 dias da assinatura de
contrato

.
.
.
02

CLAUSULA SEGUNDA. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

2.1 O prazo de entrega dos Itens, constantes da Cláusula Primeira, será conforme cronograma de entrega, a
contar do primeiro dia útil subsequente ao da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, obedecido o
disposto no Art. 57 da lei Federal nO8.666/93, com as alterações posteriores.

2.2 O Serviço de Materiais (Almoxarifado), solicitará o material conforme cronograma acima. Caso haja
acréscimo ou decréscimo nas quantidades informadas, a CONTRATADA será comunicada conforme Termo
de Referencia, Anexo 11,do Edital.

~1° _ Na hipótese dos pedidos ultrapassarem os valores mínimos constantes no quadro acima, a última
entrega poderá contemplar quantitativo inferior, correspondente ao saldo existente.

/
~2° _ A execu(ão do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da unidade
requrt'"

CONTRATANTE, a qual anolará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esleja
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em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em
decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.

S3° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA,

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA

Durante o prazo de garantia dos produtos fomecidos, de acordo com a vigente legislação e
estabelecido na Proposta Comercial, sendo constatados vicios de qualidade ou de quantidade dos produtos,
que tornem inadequada sua utilização, poderá a CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicação das
penalidades previstas na Lei Federal nO8.666/93, exigir, alternativamente e à sua escolha, o seguinte:

a) atendimento ao chamado em 24 horas e solução em 72 horas ou fornecimento dos produtos equivalente
ou superior;

b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, se for o caso, relativa ao(s) produto(s)
fomecidols), que apresentarlem) viciols) de qualidade ou de quantidade, conlorme inspeção realizada pela
unidade requisitante da UNITAU, sem prejuizo de eventuais perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias, da
solicitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA CAUÇÃO

4.1 A CONTRATADA apresenla, neste ato, Apólice de Seguro Garantia n' 014142018000107750080132,
no valor de R$ 1.026155 (um mil, vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, a título de caução.

4.2 A expressão monetária da caução deverá ser mantida sempre que se alterar o valor contratual,
preservando-se, assim, o percentual de 5% (cinco por cento), mas seu valor será liberado integralmente
/

apenas ao/final da execução contratual satisfatória; ou pelo saldo, se houver, procedidos eventuais

dtf

01.66l.105/ooo1-44
SUPRINET IUP PARAINfORMÁTICA liDA
Pr~. Mal. Ed•• do Gom., \O-l~.

m

~. Ackias' Cop U128-61\ - 11C.mposJIP

Rellorla

Unlvarsldadll da Taubaté
AUlarQulaMunldpal de Regime Espacial
RKOnhl>Cidapaio Dee. Fad, N' 78.924176
RlICradanciada pale CEElSP
CNPJ 45_176_153!OOOl.~2

Ru. 4 de M.rço, 432 Cent,o Taubalé.SP CEP;12020-270
TeL (12) 362~Hl00 fax: (12)3632-71>60www.unltau.br rellOlia@unltaubr
Pró-reltorla de Administração
S.to' de Cont'a1QS
Avenida 09 de Julho n' 246 Centro T.ub<!léISP CEP:l ~020.200
Tel., (12) 3625-122614226
la,<:(12) 3631.2336 I 36~4-4006
eenlratoS@u,,;tau,br

UNITAU

CLÁUSULA QUINTA. DO PREÇO, DO ELEMENTO ECONÔMICO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

5.1 O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste, nos termos da Proposta Comercial e
da Ata do Pregoeiro, é de R$ 20.530,90

(vinte mil, quinhentos

e trinta reais e noventa centavos),

correndo por conta da Nota de Empenho n° 1.576/18, que onera a dotação orçamentária

nO

12.122.0104.2003.3.3.90.30.17.00, do orçamento do exercício financeiro de 2018.

5.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento á CONTRATADA, em até 21 (vinte e um) dias, contados a partir
data do ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada juntamente com os documentos de
cobrança, sem qualquer correção monetária.

~1° _ Não será admitida a transferência de obrigações a terceiros (empresas de fomento, etc ...), devendo o
pagamento ser realizado única e exclusivamente ao licitante contratado.

~2°. Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil subsequente,
sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento.

93' - O requerimento

de pagamento, bem como os documentos de cobrança da CONTRATADA, deverão ser

entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, no Serviço de Materiais, localizado na Rua Expedicionário
Ernesto Pereira n' 170, Centro, telefone (12) 3621-9288.

cLAUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive
aqueles relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais, mão-de-obra, inclusive
horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxilio transporte e transporte local,
send~s~a
paga~.áo

,adimplência,

com relação a tais encargos, não transfere à CONTRATANTE o ônus pelo seu

podendo onerar a presente avença.
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CLAUSULA SETIMA. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e de seus
Anexos, as seguintes:

I • manter, durante todo o prazo de vigéncia deste Contraio, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;

11-não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude deste Contrato, em benefício próprio
ou em trabalhos de qualquer natureza, nem divulgá-Ias sem autorização por escrito da CONTRATANTE;

111• conduzir a execução da presente avença de acordo com o Edital e seus Anexos, e de conformidade com
as normas técnicas aplicáveis, observando estritamente a legislação vigente aplicável;

IV - arcar com todos os õnus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com a execução do objeto desta
avença, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

v - responder,

por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e

prejuízos, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou
serviços, indenizando quando for necessário;

VI - não divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste
Contrato, sem prévia e expressaauiorizaçêoda CONTRATANTE;

VII - substituir, a suas expensas e responsabilidade, na forma da lei, os produtos que não estiverem de
acordo com as especificações.

cLAUSULA OITAVA. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

ãO
resp cti
~

brigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual e no
ital, as seguintes:
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I • assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do adimplemento de suas obrigações,
acompanhada da atualização monetária entre a data do adimplemento e a do efetivo pagamento, com a
aplicaçao do indice INPC/IBGE, se for o caso;

11• permitir à CONTRATADA o livre acesso às dependéncias relacionadas a execuçao do objeto desta
avença, em horáriospreviamenteestabelecidos;

111- fomecer todas as informações, esclarecimentos e as condições necessárias à plena execução do objeto
do presente ajuste.

cLÁUSULA NONA. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

9, 1 ~ Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, erro de execução, execução imperfeita, mora,
inadimplemento contratual ou ainda comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou constatar-se a
nao veracidade de informações prestadas a Administração,

poderà a CONTRATANTE

aplicar à

CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, as sanções administrativas previstas no Edital, sem
prejuizo das sanções definidas pela Lei Federal n" 8.666/93, e as penalidades conforme segue:

a) multa equivalente a 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, por dia, pelo não cumprimento dos
prazos de entrega, admitindo-se o máximo de 05 (cinco) dias, após o que poderá ser reconhecida a
inexecução do ajuste;

b) advertência por escri10 por fal1as leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejulzos
significativos ao objeto contratado, sendo exigida pron1a reparação da falta cometida e comunicação formal
das providências tomadas;

c) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, por reincidência de duas advertências;

d) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer condição do contrato
e, aplicada em dobro, em caso de reincidência;

. te ar cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução total deste juste,
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n multa

PrÓo'eltorla de Admlnlstraçio

de 10% (dez, por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução parcial deste ajuste,

observando-se a proporcionalidade de parte do contrato cumprido, independentemente das demais sanções
cabíveis;

g) no caso de reincidência em irregulandades na execução do obiato por três vezes, a CONTRATANTE
poderá considerar caracterizada
a inexecução do objeto e rescindir o ajuste, sem prejuizo das multas
,
estipuladas nas alineas anteriores;

h} suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de 02 (dois) anos, por inexecução do contrato total ou parcial, neste último caso quando a falta
acarretar significativo pr~juizo ao objeto contratado;

i) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção, aplicada com base no inciso 111do artigo 87 da Lei Federal n' 8.666/93, por inexecução total do
contrato ou por apresentar informação e/ou documentos falsos.

9.2 - As multas deverão ser recolhidas por meio de boleto bancário ou deposito bancário junto á Pró-reitoria
de Economia e Finanças, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do setor
responsável.

9.3 - Se o valor da multa aplicada não for pago será descontado da garantia contratual. Se isto não for
possivel, ou se este valor for superior ao da garantia prestada, a diferença será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente, quando for o caso, conforme ~~ 2° e
3', do Art. 86, da Lai Federal n' 8.666/93.

9.4 - Para ~~:;:.ad~s
dingida paraLJi{

previstas, será garantido o direito ao contraditório e á ampla defesa, que será

da Douta Procuradoria Juridica.
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9.5 • As penalidades serão obrigatoriamente registradas em autos próprios, e no caso de suspensão de
licitar, a licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
contrato e das demais cominações legais.

9.6 • As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificada e comprovada, a juízo da Administração.

cLAUSULA DÉCIMA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

o presente contrato

poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal n' 8.666/93, sem

prejuizo das sanções previstas no Regutamento do Pregão no Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14.

~1' • A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal n' 6.666/93, pela
CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato unilateral da CONTRATANTE, sem prejuizo
das sanções previstas na referida lei, exceto, na hipótese de associação da CONTRATADA com oufrem,
fusão cisão ou incorporação, de que trata o inciso VI do artigo em referência, desde que tal fato não acarrete
prejuízo para a execuçào do contrato.

~2' • Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n' 8.666/93,
sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido.

93° .

No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Leí Federal nO 8.666/93, não constitui motivo para

rescisão contratual, tampouco indenização à CONTRATADA, a hipótese em que houver supressão do objeto
contratado, além dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre as contratante,
segundo permissivo legal contido no artigo 65,

9 2°, inciso

11,da Lei Federal nO8.666/93, acrescentado pela

Lei Federal n' 9.648/98.

S4°- À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administratíva, nos termos do artigo 79 da Lei
Federal nO8.666/93, aPlicandolse no que couber o disposto nos
regras do artigo 80 WdiPloma

9910

e 20 do citado artigo, bem como as

legal.

01.663. ID5IOOOI-44

IUPRINET SUp. PARA INfORMAnCA lIDA
Praç,.Mal. Eduordo 00•••. 10.I~, OI
~. ,Ide", . Cep fl.118~fl. tlCampoS/SP

Univer$ld$de

de Taubaté

Reitoria
Rua 4 de Merço, 432 GanlfO Teubaté.SP CEP:12020.270
Tel., (12) 3625-41 00 1•• : (12)3632.7660 \'IWW,unlleU.br ,eítone@unlleu,br

Autarquia Municl~al de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. N' 7$.924fl6
Recredencleda pelo CEElSP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Pr6-feltorla

de Administração

Setor de Contretos
Avenida 09 d. Julho o' 246 Gantro Taubaté/SP GEP:12020.200
Tel., (121 3625-<12261422B la", (12) 3631-253B I 3624.4005
oontra!os@unltau.br

UNITAU

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA IMPOSSIBILIDADE OE SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar no lodo ou parte o objeto de que trata a Cláusula
Primeira.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
I

Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei Federal n" 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal n" 10.520/2002, pela Lei Federal n"

8.666/93, pelo Decreto Municipal de Taubaté n' 13.409/14 e pelo Regulamento do Pregão da UNITAU, sendo
regulada por suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se-Ihe, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA VIGÉNCIA

o prazo de vigência

deste instrumento é de 05 (cinco) meses, a contar do primeiro dia útil

subsequente ao da assin'atura do contrato, acompanhando os prazos de entrega e de pagamento, podendo
ser prorrogado o prazo de execução, a critério exclusivo da CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do' presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo setor requisitante, da
CONTRATANTE, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo
com os termos da proposta comercial ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o
que for necessário à regularização das falhas observadas.

,

15.1 A execução do objeto será acompanhada pela Diretora Administrativa, Juliana Fagundes, sito à Avenida
Nove de Julho n" 246, Centre( Taubaté/SP, telefone (12) 3631-8001, e-mai!: jfagundes@unitau.br.juntamente
com os funcio
almoxarifado

u i

do Serviço de Maleriais,

telefone
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15.2 A fiscalizaçao da execuçao do objeto pela CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pela inobservancia de qualquer obrigaçao assumida.

cLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Taubaté, do Eslado de 5ao Paulo.

Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado
este Termo, em 02 (duas) vias, o qual lido e achado conforme pelas partes.

Taubalé,19

de junho de 2018.
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TERMO DE CI@NCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE

DE TAUBATÉ

CONTRATADA: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
Contrato
Objeto:

LTOA

nO 035/2018
Aqulslç50

Advogado:

de Peças, Insumos

Luiz Arthur

e Suprimentos

de Moura

Na qualidade

de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente,

Identificado, e, cientes do seu encaminhamento
Instrução e julgamento,

de Informática

ao TRIBUNAL

do Termo

aclma

DE CONTAS DO ESTADO, para fins de

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS

para acompllnhar

todos os atos da

tramitação processual, até Julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso Interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito da defesa, Interpor recursos e o mais que

couber.
Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decIsões
que vIerem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publlclldos no Diário Oficiai do Estado,
Cademo do Poder LegIslatIvo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
art, 90 da LeI complementar

nO 709, de 14 de janeirO de 1993, procedidos de mensagem eletrônica aos

Interessados.

Taubaté,

19 de junho

de 2018.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE

DE TAUBATÉ

Nome: Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Cargo: ReItor
E-malllnstltuclonal:reltorla@yojtau.br
E-mail Pessoal: Incamara@icould.com

Asslnlltura:

Contratada:

SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

LTDA

Nome: Leandro de Castro Moraes
Cargo: Procurador
E-malllnstltuclonal:

leandro@supri e net

E-mail Pestoal: cm.leandro
y~

Assinatura:

05.!6l~
IUPRINHSUl PIRIII/FORMI1~ll'~
~I\I ~Il Edu,do(,o•• , 10.l'il ~
\t 'deM' CtplI.12Hll.IW"IOlII'

