
MCZ Tecnologia

Proposta

Prezado Cliente,

Estamos apresentando para submeter à apreciaÇão, a nossa proposta comercial para fornecimento de serviços

técnico de informática.

l. Escopo
Os escopos desÍa propo,ttd abrangem o fomecimento de ,serviços técnico de informática.

2.R o dos Servi s

item Especificaçiies

01 ImplementaÇão de infraestrutura de ÁcÍi)e Directoty.
o Instalação do servidor Windows Set'ver 2016;
. Conrtguraçàu do Donínio:
c Cria contas de usuários no domínio,'
. Confgurar as máquinas no domínio;
. Configurar permissão dos usudrios no domínio,
. Conrtgurar o DNS;
. Confgurar o DHCP;
o Testar o ambiente.

02

03 Padronizoção do amb iente computacional
. Sistema Operacional
. Aplicativos
o Ántivírus
o Baclatp
o Acesso oo servidor
o Acesso às impressorcts

04 Revisõo da infraesÍrutura da rede de computodores
. Planejar infraestrutura da rede cabeada e rede semfio;
o TesÍar os cabos e mapear os pontos de rerle cabeada;
o Validar o ponto do Access Point para atender melhor os clienÍes;
o Distribuir os pontos de rede cabeadct e de rede semfio para melhor distribuição de

carga do fluxo de dados.

05

. In.\lalaÇão;

. ConrtgyraÇiio do Firewall;
c CriaÇão das regras de acesso

Implementação do Firewall Pfsense
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Implementação dos clientes
. Confrgurar os clientes para inserir o novo domínio;
. Yalidar backup do perfil de usuários
. Testlr cliantcs no dominio



3. PreEt
Serviço........................ R$5.850,00 (Cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

Atenciosumanle.

lllárcio André
Consulbr Respotrsóvel
(82) 9992s-98r8

MCP(M icro soft CertiJicado ProÍbssionul),,
MCTS (Windows Server 2008 R2, Serv'er Virtualizaçâo, Windows 7) .

Especialivtdo em:
- Hardy'are t'lnstakryão, ll{anutenção prevenliv« e corretivo de P()s.1;

-,\oftu,are (lnstaloção, Aúanulençãtt dos sistenrus operucionuis Windov:s XPi7.t200312008i2012):
- Redes de OompuÍadores (lnstdação, fuíanutenção. lmplenenlação da lnfro-E.struhrtr e equipamenbsl
- Cloud Computíng e Bockup nos nuvens.

AV. Fernandes Lima,l 5 13- CXP. 069
Farol. Maceió-AL CEP: 57057-450
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITA AO N'027/2018

Pedido de Contratação nô 000'137/20í8

Maceió/4L,02 de maio de 2018

Wêllington é dos Santos
Assessoria d residência

Dqsnacho de ratif icação
Ratifico o enquadramento legal de aíastamento de licitação e autorizo a aquisição/contratação do

produto/serviço.

. Maceió/AL, 02 de maio de 20'18.

a
-

'4d4 ? /,t4-
ta sca da ilva Araújo Filha

Diretora Executiva
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Especificação Qtd Valor Unitário Valor Total

1
R$ 5.850,00 Rs s.8s0,00Serviço de Instalação de servidor, Firewall, Pontos de Acesso

de rede e Configuração de Rede

M&G IMOVEIS E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO: Av. Siqueira Campos, 408 Edif. Handerson - Prado, Maceió - AL CEP: 57.010-002

Valor Total Rs s.850,00

Tel.: (082) 99925-9818 CNPJ: 1 8.360.646/0001 -45 lnsc. Estadual: 24408833-0
*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conÍorme art. 29, incisos lll; lV e V da Lei 8.666/93.

Enquadramento Lêgal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
'AÍ1.24. É dispensável a licitaçâo:

( .)
ll - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que nâo se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;".

Justificativa de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000137/20í8

Rubrica



AUTORIZACÃO DE FORNECIMENTO/SERVICO N" 2712018

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.5 41 .0001178 - Tel.: (82) 3í94-3030 e-mail: crcal(Acrcal. oro. br

Pedido de Contratação n" 0000139/2018
Modalidade: Dispensa de Licitaçáo N'2712018
Processo N" 201 8/0001 39

Prazo de entrega:
Area (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

FORNECEDOR
M&G IMOVEIS E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO: Av. Siqueira Campos, 408 Edif. Handerson - Prado, Maceió - AL CEP: 57.0í 0-002

Tel.: (082) 99925-9818 CNPJ: 18.360.646/0001-45 Insc. Estadual: 24408833-0

Item

coNDrçoES DE COMPRAS/SERVIçO
1. O prâ20 de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entre8a do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.
3. o pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscalacompãnhada das certidõe5; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.

4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fi5cal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RÍB ne 1,.234/2072, sendo: lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço hâveÍá também o ISSQN.

6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
.v proposta apresentâda a estê órgão.

7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recêbido em quantidade superior
àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de i5enção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acordâ com lN RFB ne 1.23412012 (se for o caso).
10. Apresentar medida iudicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

MacÀjó/At, o2 de maio de 20

1
Maria Fr ada

Direto xecutiva
a Araújo Filha
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Espêcificação Quantidade Unid
Valor

Unitário Valor Total

01
Serviço de Instalaçâo de servidor, Firewal, Pontos de Acesso
de rede e configuração dc Rede

R$ 5.850,00

Tota l Geral...... Rs s.8s0,00
Local de entrega as Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, ns 1.526, Pinheiro, CEPi 57.O57-57O, Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

Rubíica
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