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sERVtçOS DE CONSUTTORTA TECNOTóCtCA
Para: CRC-AL
Assunto: Proposta de Serviço.

Vamos cuidar dos dados da sua empresa com os recursos
abrangentes de segurança e administração, usando as melhores
práticas do mercado.

Resumo dos serviços:

) Serviço de backup em nuvem

120 dias de recuperação de arquivos
Criptografia SSL/TLS e AES de 256 bits

Smart Sync
Fenamentas administrativas
lntegraçáo com o OfFice 365
Seção de Administração e registro de auditoria
Permissóes detalhadas de compartilhamento
Grupos gerênciados por usuários e pela empresa
Exclusão remota de dispositivos
Ativar a autenticação em dois passos (2FA)

Acesso ilimitado à API para parceiros de plataforma de segurança e produtividade

Atendimento poÍ chat em tempo real

Atendimento presencial quando necessário

) Consultoria especializada Microsoft,

Suporte Remoto e PRESENCIAL.

Monitorâmento do backup 24x7.

Valores:

Volume de dados 500GB 323,00 mensal

vAI-OR TOTAL I'At{A 1 ANO 3.876,00

Atenciosamente,
Adjaime Prcsta Ferreira Lima

CNPJ : 28.927.710/0001-80
Microsoft Cenified Technology Specialist

Macció-AL 23101/2A19

WWW.AVANTETECNOLOG IA.COM.BR
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SIcncnl
TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITACÃO N" OO8/20,I9

Pedido de Contratação n' 000074/2019

Especiíicação qtoe
RS 323,00 RS 3 876,00

Enquadremênto LéEâlj An. 24, incisô ll, dâ Lêi no 8.66/93, ln vêrbis:
" AÍ1. 24. E dispensável a licitação:

()
ll - para outros serviços e compras de valor alé 10o/o (dez por

cento) do limite previsto na alínea 'a', do inciso ll do artigo anterior e para

alienaçôes, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que

. ^l;-^nâ ,.1^ ' 'É^ aÁ ,,^-."
PrJü§<' Oçr rgqr4cl\.rCr lJç (rrrrcr §v vsz-

ceió/Al, 30 de janeiro de 20'19.

Ke ue roz And
Presidente da Comrssáo Permanente de Licitaçáo

vator Mensar varor Anuar r otal
12de Backu em NuvemS

ADJAIME PRESTA FERREIRA LIMA
ENDEREÇOl Governador Lamenha Filho, No 2.622 Quadra C - Macêió - CEP 5701l:'-000

Valor Total R$ 3.876,00

I nsc. Estad ual: 247 42502-8Tel.: (082) 82 CNPJ: 28.927.71 0/0001 -80
*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa
uu É§tduu, r\, t o E \/tl{t, I , uullr(J ttc c|t. zJt tut§g§ t, tv c v ud Ltit o.()()urvü.

Justificativa de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contrataçáo n'000074/2019

Despacho de ratificaÉo

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

Mace , 30 de janeiro de 2019.

isca da Araújo Filha
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?Jcncal
nuroRtzaÇÃo DE FoRNEctMENTo/SERVtco N" 08/2019

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
i:iuct, l,rr,,rl lá r Él czd uc t\ZEvcuU, l\ r.JzO, rlrrlrcll(J, 1JET. o/.Uor -o/ U, lvlduElu/flL
CNPJ: 12.303.541 .0001/78 - Tel.. (82) 3í 94-3030 e-mail: crcal@cJcal orqir

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

Ê/\o^tcaErt/to

ADJAIME PRESTA FERREIRA LIMA
ENDEREÇO: Governador Lamenha Filho, No 2.622 Quadra C - Maceió - CEP 57043-000

Tel.: (082) 82 CNPJ: 28.927.71 0/000í -80 I nsc. Estad ual: 247 42502-8

Item

I ô.âl .lê ênlÍêsã âs Nôtâ Fis.âl

Rua: Dona Tereza de Azevedo, ns 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

cotrDlçoEs DE coMPRAs/sERVrço
1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cump.ido rigorosemente dentro do estabelecido.

2. Qualquer comuniceção sobre entrega do serviço será reâlizada junto ao Departamento de compres.
3. O pagamento no vâlor âcimâ será efêtuado, de acordo com a condiçâo de pagamento êstabelecida na proposta, após a êntrega do

material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das cenidôes; 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 Íiscâl devêrão constaí as retenções dos impostos, conforme lN RtB ne 1.234/2012, sendo: l& cstl- coFlNS, PIS/PASEP e no

caso de prestação de serviço haverá também o lSsQN.

6. 5€r á úolr. aüa riluiia de iO% (dez po. .eiiio), subr e u vaior tio pedidtr, caso não se.ja er.rr rpr irJo u pr azu de er r tr eta, .orstante da

proposta apresentádâ a este Órgão.

^\_ 7. Reservamos o dir€ito de rêcusâr e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material rêcebido em quantidade superior

àquela autorizadâ no pedido, bem comotodo o material re.ieitado pelo nosso cohtrole de qualidãde.

8. Apresenter d€claraÉo de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,

9. Apresentar declaração de opção pelo slMPLES, de acorda com lN RFB ns 1.23412012 (se for o caso).

10. ApresentaÍ medida judicial que comprove suspensão da rêt o das contribuições ou impostos Íederãis (se for o câso).
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Erpeciftcação Quânt. Período
VeloÍ

Unitário
Velor Anual

Total
Serviço de Backup em Nuvem 12 Mensal R$ 323,00 3.876,0001

Total Gerãl R$ 3.876,00

Rubtica..,

leeaiOo de Contrataçâo no 00007412019
Modalidade: Dispensa de Licitação NooS/2o'19

I Processo No 2019/000074
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