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CONTRATO N°  02/2022 

Contrato de Prestaco de Serviços que entre si 
celebrarn, de urn lado, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e, do outro, a Ernpresa 
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA., em 
decorrência do Preg.o Presencial n° 020/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na 

Avenida Ivo do Prado, s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn 

c.cic. no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo sen Presidente, Deputado Luciano 
Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretário, Deputado Jeferson Andrade, e, do outro, a 

Empresa JNFORMATICA EMPRESARIAL LTDA., corn sede a Avenida Ministro Geraldo 

Barreto Sobral, rt O  2100, Sala 1204, Centro Empresarial, Bairro Gragern, Aracaju-SE, CEP if 
49.027-255, inscrita no C.G.C. sob o a° 32.850.497/0001-23, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Roger Dantas Barros, brasileiro, 

sócio-administrador, portador do RG n° 731.851 SSPISE e inscrito no CPF n°  312.190.205-
91, decorrente do Processo Administrativo no 018821/2021 - LICITAçAO NO 020/2021 - 
PREGAO PRESENCIAL No 020/2021, DO TWO MIENOR PREO GLOBAL, 
devidamente autorizado pelo Ato da Mesa Diretora n 0  23.451 de W09/2021, publicado no 
D.O.E. no 28.757 de 23/09/2021, regido pelas disposiçes contidas na Lei Federal n° 10.520, 
de 117 de juiho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Deereto Federal if 3.555, de 08 
de agosto de 2000; e pelo Decreto Estaduall no 26.531, de 14 de outubro de 2009, e, ainda, 
pela Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Cons umidor); 
pela Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); pela Lei 
Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, em sua atual redacao 
(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); e pela Lei EstaduaJ n° 
8.747, de 09 de setembro de 2020, e observadas as alteraçoes posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais, bern como pelas cláusulas e condiçöes do ato convocatório, tern 
justos e contratados por este e na meihor forma de direito, o que adiante se segue, mediante 
as cláusulas e eondiçöes seguintes: 

CLAUS ULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

I 
LI.. Aquiiço de infraegtrutura comjrntaeional de forma a garantir disponibilidade / 

resiliênc.ia ao ambiente de produçAo cia CONTRATANTE, conforme especificaçs 

constantes no Anexo I do Ato Convocatório. 	
(_J 
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çLAUSULA SEG1JNDA - DA ESPECIFICACAO TECNICA DOS EOLTLPAMENT!$ 

2.1. A especificaco dos equipamentos será de acordo corn o constante no Termo de 

Referência. 

3.1. A CONTRATADA assinará o contrato no prazo máximo de 1 0(dez) dias da homologaçäo 
do resuitado da Iicitaçäo, 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato, ressalvado 

o periodo de garantia, observando-se o disposto no artigo 57, §§ 1°, 2° e 4° da Lei n° 
8.666193, em sua atual redação. 
3.2. A fiscalizaçAo caberá a Coordenadoria Geral de Tecnologia da Infonnaçäo, coin o direito 
de rejeitar quaisquer equipamentos, partes, componentes, acessOrios on materiais que nâo 
satisfaçam os padroes ou critérios especificados neste termo, bern como de exigir sua pronta 
e imediata substituiçao por outros que os atendam, sem que caiba ao fomecedor qualquer tipo 
de reclamaçao ou indenizaçao; 
3.3. Os equipamentos objeto deste Contrato deverao ser entregues na Coordenadoria Geral de 
Tecnologia da Inforrnaço, localizada na Avenida Ivo do Prado, s/n, Palácio Gov. Joo Alves 
Filho, Centro, CEP: 49010-050 - 30 andar, no prazo mxirno de sessenta dias, contados a 
partir da data de recebirnento da assinatura do Contrato; 
3.3.1. 0 agendarnento para entrega deverá ser acordado através do telefone (79)3216-6620. 
3.3.2. Seth constituida uma comissao formath pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da 
lnforrnaçâo, Coorden&loria de Material e Patrimônio e Diretoria Administrativa pam 
acompanhar o recebimento. 
3.4. 0 recebimento do objeto nAo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a dtico-
profissional, pela sua perfeita execuçAo. 0 objeto será. recebido da seguinte forma: 
1.4.1. PROViSORLMENTE: para efeito de posterior verificaço da conformidade dos 
equipamentos corn as especificaçôes deste Contrato. 	 -. 
1.4.2. DEFIN1TIVAMENTE: em ate 10 (dez) dias contados do recebirnento provisOrio, as 
a verificaço da qualidade e quantidade do material e sua aceitaçào pelo(s) resporisáve1(is) 
pelo acompanhamento e fisca1izaço, mediante a lavratura de termo de aceite. 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATJVA 

3.5. Após a entrega a CONTRATANTE realizará testes de conformidade e prornmciar-se-d de 
forma conclusiva acerca do aceite ou no do produto adquirido, lavrando o respectivo Terino 

de Recebimento ProvisOrio; 
3.6. Em caso de no conformidade, lavrar-se-á urn Termo de Recusa e Devo1uç.o, no qual se 
consignatho as desconformidades corn as especificaçöes. Nesta hipótese, o item objeto deste 
Contrato seth rejeitado, devendo ser substituido no prazo estabelecido, quando se realizatho 

novamente as verificaçôes de conformidade. 
3.7. Caso a substituição n.o ocorra no prazo estabelecido, ou caso o novo material tambéni 

seja rejeitado, estará a empresa CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita a 
aplicaçäo das sançôes previstas em Lei. 
3.8. A CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebirnento provisOrio, 

submetendo a etapa iinpugnada a nova verificaço, ficando sobresta.do o pagarnento ate a 

execuçao do sanearnento necessário, sem prejuIzo da aplicaçao das penalidades cabiveis. Os 
custos da substituiço do bern rejeitado eorrerao exciusivamente a expensas da 

CONTRATADA. 
3.9. 0 recebimento no exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito 
desempenho do produto fornecido, cabendo4he sanar quaisquer irregularidades detectadas 
quando cia utilizaçAo dos mesmos. 
3.10. A gesto do presente contrato seth da DiretoriaAdministrativa, a quem compete: 
3.10.1. 0 auxilio na revisâo das cláusulas contratuals; 
3.10.2. 0 acompanhamento da qualidade, economia e minimizaço de riscos na execuçäo 
contratual; 

3.10.3. A aplicaçâo de penalidades ao contratado; 

3.10.4. Aresciso do contrato nos casos previstos e confecçâio de aditivos. 

CLAUSULAQUARTA-DOS PRAZOS 

4.1. Tabela a seguir apresenta os principais eventos que ocorrerào durante a execuçäo deste 
Contrato: 



fri 
ESTAIJO DE SERGIFE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

05 (cinco) dias corridos contados a partird 

Testes de conformidade. emisso 	do 	Termo 	de 	Recebimento 

rovisório. 

EmissAo do Tenno de Recebimento Defmitivo1° 
(dez) dias corridos contados a partir di 

misso 	do 	Termo 	de 	Recebimento 
ela CONTRATANTE. Provisório 

Imediatamente após emissão do Tenno & 
LnIciO da prestaço da Garantia Técnica. teee'oimento Definitivo. 

Substituiçäo de equipamentos recusados nos 15 	(quinze) 	dias 	corridos 	a 	partir 	d 

testes de confoimidades. comunicação a CONTRATADA. 

Substituiço Temporria de equiparnento for 
10 (dez) dias 

dos padroes estipulados. 

eriodo mximo para uso de equipamento30 
(trinta) dias 

,rovisório utilizado em substituiçao. 

CLAUSULA OUINTA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA 

5.1. A CONTRATAIDA deverã entregar documentaçao comprobatória da conirataço da 
Garantia Técnicajunto ao fabricante da soluçao ofertada 
a) A Garantia Tócnica deverá ser em nome da CONTRATANTE; 
b) A contrataçäo da garantia técthca junto ao fabricante näo exime a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais; 
c) A Garantia Técnica deverá ser prestada pelo fabricante dos equipamentos ou pela rede do 
assisténcia técnica autorizada que o represente, sempre sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

5.2. Os equipamentos deverAo ter garantia e assistência técnica de 60 (sessenta) meses, "on-
site" para equipamentos e seus componentes, sem quaisquer onus para a CONTRATANTE, a 
contar da data de seu recebimento definitivo, estendendo-se por todo o perlodo do vigência 
do contrato. Subdivide-se em: 
5.2.1. Garantia técnica evolutiva: fornecimento de novas versOes e/ou releases corretivas e/ou 
evolutivas de softwares, lançadas durante a vigência do contrato, mesmo em caso de 
mudança de designação do nome. A cada nova liberaçao de versäo e release, a 
CONTRATMA deverá apresentar as atualizaçoes, inclusive de manuais e demais 
documentos técnicos, bern como nota infomiativa das novas funcionalidades implementadas, 
se porventura existirem. Inclui também, implementaçoes do novas funcionalidades relativas 
aos equipamentos; 
5.2.2. Garantia técnica corretiva: série de procedimentos executados para recolocar a so1uao 

em seu perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive corn a substituicä de 
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componentes, partes, ajustes, reparos e demais servicos necessãrios de acordo corn os 
manuals de manutençâo do fabricante e nomlas técnicas especi fleas para cada caso; 

5.23. Garantia Técnica proativa: Manutençes proativas pré-acordadas entre 

CONTRATADA e CONTRATANTE pam execuço de análises, açOes e correçöes que visern 

preservar flincionamento e otimizar desempenho dos equipamentos, seguindo melliores 

práticas recomendadas pela fabricante; 
5.2.4. Garantia técnica assistencial: atividades que incluem, mas näo Se limitam a execuço e 

provimento de informaço, assistência e orientaç.io pam: instalaçäo, desinstalação, 
configuraço, substituiçäo e atuaIizaço de programas (software) e dispositivos fisicos 
(hardware); aplicaço de correçöes (patches) e atua1izaçes de software; diagnOsticos, 
avaliaçôes e resoluçao de problemas; ajustes finos e customização da soluçäo; esciarecirnento 

acerca das caracteristicas dos produtos; e demais atividades relacionadas a correta operaçäo e 

firncionamento da so1uço da meihor maneira possIveL 
5.3. A CONTRATADA deverá apresentar solucOes definitivas para os problernas relatados e 
identificados por solicitaçAo de garantia técnica pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos e 

condiçôes estabelecidos neste Tenno de Referéncia; 
5.4. A CONTRATADA prestará a garantia técnica on-site, remotarnente ou por telefone 

sempre que se fizer necessário ou quando solicitado pelo CONTRATANTE. 0 tipo de 
atendimento seth defmido pela equipe técnica do CONTRATANTE; 
5.5. A CONTRATADA deve disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e 
fechamento de chaniados de garantia técnica, conforme periodos e condiçoes estabelecidas 
neste Ten-no de Referência; 

5.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar it CONTRATANTE urn serviço de atendimento 
telefônico corn discagem gratuita 0800 ou de custo local fixo e, adicionalmente, sftio Web ou 
e-mail, sern onus adicional para. a CONTRATANTE, para abertura e acompathamento de 
chamados. E imprescindIvel que os flincionados de atendimento da CONTRATADA 
eonheçam a soluço CONTRATADA e estejam aptos a dar as informaçOes básieas sobre a 
soluço; 

5.7. Os chamados provenientes dessa eontrata(;Ao deverâo ter acesso prioritário a 
especialistas nas areas tdcnicas convenientes 
5.8. Os chamados abertos devetho ter acompanharnento de urn Gerente de Serviços de TI 
a) 0 gerente de serviços de TI deverd athar no acompanhamento dos chamados, garantindo 
total atendimento dentro do Acordo de Nivel de Serviço definido 
5.9. Quando aplicável, serâo emitidas em corijunto corn o fechamento de chamados 
avaliaçOes e sugestOes de meihores práticas e ajustes do ambiente de TI do CONTRATANTE 
5.10. A Garantia Técnica deverá, ao ser acionada, registrar o chamado, protocolar a data e 
hora da so1icitaco, nome do SOLICITANTE e descriço detaihada da solicitaçao; 
5.11. A CONTRATADA encamiübará mensagem de e-mail Para endereco a ser indicado pelo 
CONTRATANTE informando o ntimero de protocolo do chnmado tcnico, data e hora de 
abertura e sua descriçao; 
5.12. 0 serviço de abertura de charnados para a garantia e assisténcia técriica dever.o ser 
realizados em regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), to dos os 
dias do ano, no idioma portu.guês, incluindo o atendimento telefOnico, o e-mail e o sItioTeb; 
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5.13. A critério do CONTRATANTE, o atendimento as solicitaçöes deverá ser realizado nas 

insta1açes do CONTRATANTE (on-site) e nAo poderã ser interrompido at o completo 

reestabelecimento dos equipamentos e da solucäo, mesmo que se estenda poT periodos 

noturnos, sábados, domingos e feriados, salvo acordo prévio e expresso corn a 
CONTRATANTE. Também nAo iniplicarã em custos adicionais ao CONTRATANTE; 

5.14. A interrupçao do atendimento por parte da CONTRATADA e sern a prévia autorizaçào 
da equipe técnica do CONTRATANTE poderá ensejar na aplicaco das penalidades previstas; 
5.15. Deverá bayer urna descriço da soluçâo, imediatarnente após fechamento dos 
chamados, acerca das soluçOes aplicadas para definitivamente retornar a solucào ao pleno 
estado de funcionamento. Essa descriçào deverá fornecer em detaihes, por e-mail on via sItio 
Web, a solucao para o problerna detectado. Deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado 
no serviço, incluindo todos os componentes da so1uco, equiparnentos de comunicaço, peças 
e esciarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalacôes, configuraçoes e correçôes 

necessárias; 
5.16. Se durante as manutençôes for verificada a necessidade de substituiço de peça e/ou 
componente da solucão, essa deverá ocorrer senì custo adicional para o CONTRATANTE; 
5.17. No caso de substituiço temporária, o equipamento, peca e componente deverá possuir, 

no minirno, earacteristicas técnicas e desempenho iguais ou superiores as substituidas corn a 
anuência do CONTRATANTE; 
5.18. A substituico temporária do equipamento, peça e componente seth por ate 30 dias, 
ficando suspensa a contagem do prazo de soluço definitiva; 
5.19. A CONTRATADA substituira, no prazo niaximo de 10 (dez) dias, qualquer 
equipamento que venha a se enquadrar em, pelo menos, urn dos seguintes casos: 
5.19.1. Indisponibilidade ocasionacla por componente defeituoso que näo tenha sido 
substituldo no prazo de ate 4 (quatro) dias; 
5.19.2. Ocorrêneia de 3 (tres) on mais substituiçôes de urn mesmo componente do 
equipamento dentro de urn periodo continuo de 60 (sessenta) dias; 
5.19.3. Se a soma dos tempos de indisponibilidade de urn mesmo componente ultrapassar 48 
(quarenta e oito) horas dentro de urn periodo continuo de 90 (noventa) dias; 
5.19.4. Se a soma dos tempos em que o equiparnento apresentar indisponibilidade total, 
comprometimento de performance ou de funcionalidade ultrapassar 48 (quarenta e oito) 
horas dentrc de urn periodo continuo de 60 (sessenta) dias. 
5.20. No caso de substituiçao definitiva, o equiparnento, peça e componente deverá possuir, 
no minimo, caracterIsticas técnicas e desempenho iguais ou superiores as substituidas, serem 
novas e de primeiro uso; 
5.21. 0 envio para centros de Garantia técnica em outra localidade nâo exime a 
CONTRATADA do cumprirnento dos prazos estabelecidos nos niveis de serviço exigidos; 
5.22. Para a remoo de equpatnento, peça e componente será necessAria autorizaçao de 
saida emitida pelo Fiscal do Contrato, a ser coneedida ao funcionário da CONTRATADA, 
formalmente identificado. 
5.23. A CONTRATADA deve prover as correçOes e atualizaçOes mais recentes dos hardwares 
instalados, tais como firmware, que permitam nielhorar as funcionalidades dos equiparnIitos 
e mantê-los compatfveis corn os demais componentes de hardware e software do pue 
tecnológico daALESE, sem onus adicional para o CONTRATANTE; II 

J 
c. 
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5.24. A CONTRATADA deve prestar as infornaaçöes elou escl.arecirnentos que venham a ser 

solicitados pela equipe técnica do CONTRATANTE referente a qualquer problema detectado 

ou sobre o andamento das atividades de manutenção; 

5.25. A CONTRATADA deve assegurar a Garantia Técnica necessária ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos que cornpem a soluçäo, efetuando ajustes, reparos ou 
substituiço parcial ou total dos equipamentos, pecas e partes sob sua propriedade e 

responsabilidade, scm onus adicionais para. o CONTRATANTE. 
5.26. Todas as despesas decorrentes da necessidade de substituiç.o de equiparnentos, 
irifraestrutura, transporte, desocamento, embalagem, peças, partes, manuais do fabricante, 
sero de inteira responsabilidade da CONTRATADA, n.o devendo gerar qualquer onus 

adicional a CONTRATANTE; 
5.27. A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuizos que seus empregados causarem 
ao patrimOnio do CONTRATANTE ou a terceiros, per ocasiäo da prestaçäo dos services, 
procedendo imediatamente os reparos ou indenizaçOes cabiveis e assumindo o onus 

decorrente. 
5.28. A CONTRATADA arcará corn todos as encargos sociais trabaihistas, tributos de 
qualquer espécie que venharn a ser devidos em decorrência da execuçäo CONTRATADA, 
bern como custos relativos ao deslocarnento e estada de seus profissionais, case exista. 
5.29. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para 
comprovaço), que permita verificar a gararitia do equipamento através da inserço do sen 
nümero de gene; 

5.30. Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os 

técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma 
conexAo de Internet segura para agilizar e methorar o processo de soluçäo de problemas; 
5.31. A CONTRATADA se compromete a utilizar as meihores pthtieas, capacidade técnica,, 
materials, equipamentos, recursos humanos e supervisAo técnica e administrativa, para 
garantir a qualidade do serviço e a atendimento as especificaçOes neste Termo de Referncia; 
5.32. Os chamados tdcnicos sero categorizados nas severidades descritas abaixo, devendo 
ser atendidos nos prazos especificados (tabelas I c II): 

Serviços totalmente indisponiveis ou comprometi 
do desempenho ou funcionalidade do equipamento. 

Qwindo M urn alerta no equipanento, mas ainda sel 
encontra operacional e sem diminuiçao do desempenho I 

olicitaçAo de conflguraçao, manutençOes prevent 
cIarecimentos técnicos relativos ao uso 
rimoramento do serviço/equipainento. No ha 
ertura de chamado corn esta severidade em sálx 

k•' 
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e feriados. 

5.33. SerAo considerados, para efeito do nivel de serviço exigido: 
a) Término do atendimento: Tempo decorrido entre a abertura do chamado pela 
CONTRATANTE e a soluçâo defmitiva cia demanda pela CONTRATADA. 
5.34. 0 atendimento da demanda so seth considerado concluido após o aceite formal cia 
equipe tecnica cia CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE no confirme a conc1uso do 
atendimento, este permaneceth aberto. Nesse caso, a CONTRATANTE fornecerá 

informaç5es sobre as pendências a serem resolvidas; 
5.35. A severidade do chamado será informada pela CONTRATANTE no momento cia sua 
abertura e seguirá o disposto na tabela I; 
5.36. A severidade podera ser reclassificada pela CONTRATANTE. Caso isso ocorra, haverA 
nova contagern de prazo, conforme a nova severidade e seguirá Os prazos dispostos na tabela 
II; 
5.37. E vedado a CONTRATADA interromper o atendimento de severidade ALTA ate que o 
equipamento esteja em pleno estado de funcionamento, mesmo quo se estendarn pam 
perIodos noturnos, sábados, domingos e feriados. Ainda assim, não haverá custos adicionais a 
CONTRATANTE. 
5.38. E necessária autorizaçAo da CONTRATANTE para qualquer modificaçao na soluçao; 
5.39. A CONTRATADA será a ünica responsável por todo e qua)quer ato de seus 
empregados, credenciados e representantes, inclusive sobre danos causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por negligência, impericia, irnprudência e/ou dolo, durante 
toda a garantia; 
5.40. A CONTRATADA cleverá ser parceira autorizada do fabricante estando apta e 
autorizada a fornecer o objeto, conforme este Contrato. 
5.41. SEOURAi'4çA 

5.41.1. Todos os prolissionais que prestarem serviços relativos a. so1uço deveia ser 
credenciados junto a CONTRATANTE para que sejam autorizados a retirar e a eqjregar 
documentos, bern cotno prestar serviços nas dependências do ôrgäo. 
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5.41.2. A contratada deverá observar, rigorosamente, todas as nornias, padrOes e 

procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da lnforrnaçao da 

CONTRATANTE. 

5.41.3. Caberã. a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE qualquer ocorrêneia de 

transferência, remanejamento ou demiss.o, para que seja providenciada a revogac.o de todos 

os privilégios de acesso aos sistemas, informaçôes e recursos da CONTRATANTE, 

porventura colocados a disposicAo para realizaçao dos serviços contratados. 

5.41.4. Deve ser mantido sigilo sobre todos os ativos de informaçôes e de processos cia 

CONTRATANTE e da CONTRATADA que se refiram a CONTRATANTE. 

5.41.5. A CONTRATADA näo poderá divulgar quaisquer informaçes a que tenha acesso em 
virtude dos trabaihos a serem executados on de que tenha tornado conhecimento em 
decorrência da execuçäo do objeto, sem autorizaçao, por escrito, da CONTRATANTE, sob 

pena de aplicaçao das sancôes cabIveis. 
5.41.6. Manter em caráter confidencial, as informacOes relativas it politica de segurança 

adotada pela CONTRATANTE e as configuraçoes de hardware e de Softwares decorrentes. 
5.41.7. Manter em caráter confidencia, as informacôes relativas ao processo de instalacAo, 
confguraçao e adaptaçôes de proclutos e ferramentas. 
5.41.8. Executar todos os testes de segurança necessérios e definidos na legislaçito pertinente. 
5.41.9. Submeter seus recursos técnicos aos regulamentos de segurança e disciplina 
instituidos pela CONTRATANTE, durante o tempo de permanência nas clependéncias do 
orgao. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

6.1. Compete it Contratante: 
6.1.1. A CONTRATANTE durante a vigéncia do prazo para a entrega dos equipamentos, 
obriga-se a: 
a) Receber os equipamentos e verificar se estao de pleno acordo corn as especiflcaçoes 
definidas neste Contrato; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a CONTRATADA entregar fora d.as 
especificaçoes deste Contrato; 
c) Prestar as informaçOes e os esciarecirnentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da CONTRATADA; 
d) Comunicar, imediatamente, a CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
entrega dos equipamentos; 
e) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências da CONTRATANTE 
pam a entrega dos equipamentos; 
I) Aplicar penalidades A CONTRATADA, pot descumprirnento das condiç6es estabejecidas 
neste Contrato; 

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo corn as eondiçOes de preços e azos 
estabelecidos neste Contrato. 	 1 

c 
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CLAUSULASETIMA - DAS OBR1GACOES DA CONTRATAPA 

7.1. Compete a Contratada: 
7.1.1. A CONTRATADA no d.ecorrer da execuçäo do objeto, obriga-se a: 
a) Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeito estado, de acordo corn as especificaçôes 
constantes no presente Contrato, dentro do prazo miximo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da emissäo da ordem de fornecimento; 

b) Entregar equipamento de boa qualidade e de excelente aceitaço no mercado, sendo novo 
e de primeiro uso, fabricado de acordo corn as normas técnicas em vigor e legislac.o 

pertinente; 
c) Apresentar garantia dos equipamentos, co nforme Cláusula Quinta deste Contrato; 

d) Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, no sendo aceito o produto que 
estiver em desacordo corn as especificacöes constantes deste instrumento, nern quaisquer 
pleitos de faturamento extraordiruirios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conc1us.o 

do objeto contratado; 
e) Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependências da 

CONTRATANTE; 
f) Dar ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar quando da entrega dos equipamentos; 
g) Substituir os equipamentos entregues era desacordo corn a proposta de preco ou as 
especiflcaçes descritas na cláusula segunda deste Contrato, ou que por ventura seja entregue 
corn defeito ou imperfeicôes; 
h) Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem 
devidas, referentes ao objeto contratado; 
i) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominaçöes contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

j) Manter, durante todo o periodo de vigência do contrato, todas as condiçôes de habiitaçào e 
qualificaçao exigidas neste Contrato, quando da realizaco do pagamento pela 
CONTRATANTE, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato impeditivo da 
manutençào dessa condiçAo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes; 
1) Nan transferir, total ou parcialmente. nan subeontratar, ainda que parcialmente, o 
fornecimento dos equipamentos scm anuéncia prévia da CONTRATANTE; 
m) Cuinprir outras obrigaçöes previstas no COdigo de Defesa do Consurnidor (Lei n° 

8.078/90) quc sejam compatIveis corn o regime de direito pThlico. 

CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO CONTRATUAL 

8.1. ALTERAçAO CONTRATUAL (art. 65 da Lei n'8.666/93): 
8.1.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidamente comprovados; 
8.1.2. A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuis, os 
acréscimos e supressôes que se fizerem necessários, ate o limite legal previsto no art. j65, §1 - 

, § 10  

da Lei if 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 

c. 
i 
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8.1.3. Nenhuni acréscimo ou supresso poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condiçâo, salvo as supresses resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforrne 

o art. 65, §2°, II, da lei no 8.666/93, 

CLAUSULA NONA - DO FAGAMENTO, VALORES ESTIMADOS 

9.1. 0 pagamento seth efetuado de forma global, em 30 (trinta) dias, após a apresentaçao no 
protocolo da CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 
Coordenadoria Geral de Tecuologia da Informacao e posterionnente encaminhada a Diretoria 

de Orçamento e Finanças, acompanhada da documentaçio abaixo: 

9.1.2. Terino de Aceite; 

9.13. Certido de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Certidöes de FGTS,INSS e 
CNDT, confomie dispöe a Resoluço if 208/2001, do Tribunal de Contas de Sergipe. 
9.2. Havendo atraso de pagamento, o valor atrasado seth atualizado segundo a variaço do 

INPC, desde a data final do periodo de adimplemento, at6 a data do efetivo pagainento. Para 
o efeito deste item, nào serão computados os atrasos atribuiveis a CONTRATADA e os 

decorrentes da não aprovaçâo dos documentos de quitaçâo; 
9.3. Nerthuni pagarnento seth efetuacto a CONTRATADA, na pendência de qualquer uma das 
situaçöes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteraço de precos ou 
compensaço fmanceira: 
9.3.1. A falta de atestaçâlo pela CONTRATANTE, corn relaçao ao cumprimento do objeto 
deste Contrato, da nota fiscal emitida pela CONTRATADA; 

9.3.2. Na hipdtese de estarem corn a validade expirada as certidOes elencadas na referida 
resoluçäo, o pagamento ficará retido ate a apresentação de novos documentos, dentro do 
prazo de validade, não cabendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso 
no pagamento; 
9.3.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que o pagarnento estiver retido, sem 
que a CONTRATADA apresente a documentaço hábil pam liberaço dos seus créditos, o 
Contrato será rescindido unilaterairnente pela CONTRATANTE; 
9.4. A CONTRATANTE podera deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a 
multas ou indenizaçôes devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato; 
9.5. 0 valor contratado e fixo e irreajustável; 
9.6. Pela perfeita e integral execuçâo deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor global de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reals), 
discriminado da seguinte forma: 

Lote Item Decricao Und Quantidade Valor Total 
Médio R 

N1CO 01 
Servidor 	de 	Rede 	- 	Perfil 

Und 
01 / 

R$ 248.540/bO Virtua1izaço 

( 
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Servidor 	de 	Rede 	- 	Perfil 
Und 

02 
R$ 345.460,00 

Arquivos  

03 
Servidor 	de 	Rede 	- 	Perfil 

Und 
01 

R$ 96.000,00 
Active Directory  

TOTAL ESTIMADO FOR EXTENSO: Sciscentos e noventa wit 690.000,00 
reais. 

10.1. As despesas decorrentes desta contratacAo correrào por conta da seguinte dotaço 

orçamentária: 

Funçäo - Subfunção - Programa de Governo - Projeto ouAtividade: 01101.01.126.0062.0374 
- ModernizaçAo Administrativa e de Tecnologia da 1nformaço; Categoria Econômica - 
Grupo de Despesa - Modalidade de Ap1icaço: 4.4.90.00 - Despesas de Capital - 
Investimentos - AplieaçOes Diretas. Elernento de Despesa e Item de Gasto: 4.4.90.52.35 - 
Equipamentos de Processamento de Dados. 

E fbi procedida a reserva do recurso orcamentrio para custeá-la. 

CLAUSIJLADECIMAPRIMFIRA— DAS SANC3ESADMIN1STRAT1VAS 

11.1. A CONTRATADA que se recusar a cuinprir a obrigaçäo, bern como vier a faz8-lo fora 
das condiçöes e especificaçoes constantes no Contrato, no Termo de Referência e na sua 
proposta, estara sujeita, de acordo corn a gravidacle da falta e a critério cia CONTRATANTE, 
as seguintes sançes administrativas: 
a) Advertêucia. 
b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 5% (cinco por cento), sobre o valor da 
proposta, case a CONTRATA descumpra injustificadamente as condiçOes e os prazos 
previstos neste Contrato; 
c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da própria proposta a CONTRATADA que 
apresentar documentação falsa. 
d) Declaraço de inidoneidade no caso cia ocorrëncia do art. 88. 11, da Lei no 8666/93, na 
forma prevista nesse diploma legal. 
11.2. As multas estabelecidas serão entendidas conic 
cumulativas, sendo descontadas dos pagamentos devidos 
garantia prestada ou ainda cobradas judiciahnente. 

independentes, podendo f  ser 
pela CONTRATANTE 0/u da 

__) 	t' 
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11.3. No caso do no recoihimento do valor da multa deritro de 05 (cinco) dias iteis a contar 

da data da intirnaçAo para o pagamento, a irnportância seth descontada automaticamente, ou 

ajuizada a divida, consoante o § 3° do art. 86 e § 10  do art. 87 cIa Lei n° 8.666193, acrescida de 

juros rnoratórios de 1% (urn por cento) ao mês. 
11.4. 0 no comparecimento injustificado cia CONTRATADA para assinar o contrato ou 
retirar a nota de empenho dentro de 10 (dez) dias, contados da notificaçäo escrita, caracteriza 
o descurnpri.mento total cia obrigaçAo assumida corn a proposta, sujeitando-se a 
CONTRATADA faltosa ao pagamento de urna multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre 
o valor total do respectivo instrumento, scm prejuizo das demais sançes legais previstas 
nesta cláusula e na legislaçäo pertinente. 
11.5. Quando a CONTRATADA motivar rescisâo contratual, seth responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CONTRATANTE. 
11.6. Nenhurna sancao seth aplicada sem o devido processo administrativo, que prev6 defesa 
pr-via do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-ihe franqueada vista ao 

processo. 

11.7. Aplicam-se aos casos ornissos as normas da Lei n°. 10.520/02 e da Lei 8.666193, corn 

alteraçöes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— DA RESCISAO 

12.1. A inexecuço total ou parcial do Contrato, airn das penalidades constan.tes da cláusula 
anterior, ensejará a sua resciso por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enurnerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666193, na forma do art. 79 cIa 
mesma Lei; 

12.2. Quando a rescisAo ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, 
sern que tenha havido culpa da CONTRATADA, seth esta ressarcida dos prejufzos 
regularinente comprovados, conforme preceitua o § 20 do art. 79 do mesmo diploma legal; 
12.3. Os casos de resciso contratual serâo formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla clefesa; 
12.4. A resciso deste Contrato implicará a retenço de eréditos decorrentes da contrataçào, 
ate o lirnite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bern como na assunçâo dos servicos 
pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar. 

13.1. Na hipotese de rescisao adrninistrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece. 

desde já, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previs1s no 
artigo 80 da Lei no  8.666/93. 	 ii 
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E 

14.1. E vedado as partes a utilizaçao de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execuçäo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contrataçäo, 

sob pena de responsabilizaçào adniinistrativa, civil e criminal. 
14.2. As partes se coniprometem a manter sigilo e corifidencialidade de todas as informaçöes 
- em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensIveis - repassados em decorrência cia 
execuçao contratual, em consonneia corn o disposto na Lei n. 13.709/20118 (Lei Geral de 
Proteçao de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das inforrnaçöes a outras 
empiresas on pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacOes legais ou para viabilizar o 

cumprimento do instruinento contratual. 
14.3. As partes responderao administrativa e judicialmente caso causarem danos 

patrimoniais, morais, individuais on coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em 
decorrência cia execuçâo contratual, por inobserváncia a Lei Geral de Protecao de Dados. 
14.4. Em atendimento ao disposto na Lei Gera] de Proteçäo de Daclos, a CONTRATANTE, 
pam a execuçäo do servico objeto deste contrato, tern acesso a daclos pessoais dos 
representantes e prepostos da CONTRATADA, tais como o nümero do CPF e do RG; aléin de 
endereços eletrônico e residencial. 
14.5. A CONTRATADA declara que tern ciêneia da existência da Lei Genii de Protecao de 
Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na 1egis1aço, 
corn o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE. 
14.6. A CONTRATADA flea obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em ate 24 (vinte e 
quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situaçäes 
acidentais ou ilicitas de destruiço, perth, alteraçao, comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilicito, bern como adotar as providências dispostas no art. 48 da 
Lei Geral de Proteçào de Dados. 

CLAUSULA DECIMA OULNTA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

15.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcriçäo, o Edital e seus 
anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, constante na LICITAçAO N° 
020/2021 - PREGAO PRESItNCIAL N° 020/2021, que a CONTRATADA expressamente 
declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitaçâo integral. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA— DO FORO 

16.1. Pica eleito o Foro cia Comarca de AracajulSergipe, corn expressa renüncia a quauer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dtvidas on questôes oriund. do 
presente Contrato. 
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento 
em 03 (tres) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) 

testem'unhas. 

Arac,aju/ ', Q5de 	 de 2022 

Li I' 
De ado LUC42 	

V
ODELIMA 	Deputado RONANDRDE 

/ Presi4 - ntratante 	 Sec,rtirio —Contratante 

4 /INFQR1'1ATICA'1E RESARIAL LTDA.. 
/ 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

I. - 	 CPF: 

II- 	 CPF: 



- J 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

J 
 

NOTA DE EMPENHO 

07765O4 	 98?71O5 

ttoto. PkR OP1. SQER 	 dniato 	RDOAARCEMALCOM 

i22ZaI59 	 Lai Oit27 

DATADOEMPENHO: NIJMERO: 	 FOUIA: 

2510112022 	2022NE000112 	1/2 

uG: icNPJT UNIDADE GESTORA EMITENTE: 
011011 

ASSEMBIEIA LEGISLATIVA I
- 00001 13.170,84010001  

!NDERE90 DA UG: 	 - CIDADE; 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN CENTRO -- 
ARPAJU 	 -- SE -  4010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL -INFORMA11CA EMPRESARIAL L1DA 	 CNPJ 

NOME FANTASIA -CFIIP & CIA 	
32650.49710001-23 

RUA SANTA LUZIA N. 601 	 ARACAJU 	 SE 	 49.015-190 

o timoi%2-0374-0000 	4.4.90.52 	 0101000000 

SEISCENTOS E NOVENTA MIL REALS 

CHAFINANC9RA: 

2022.011011.00001 .0101000000.44C00000.904 - DESPESAS CAPITAL - INVESTIMENTOS 

MODALIDADE DE EMPENHO: TIPO DE DES PESA: N .E.DEREFER NCL&  

1 01892`112021 9- PREGAO PRESENCIPL 

RE FERENCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17107/2002 

CON 

[GMA DIE DESEMBOLSO 

JANEIRO: - 	 FEIIERE1RO 	 ABRIL: 

690.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
--'.• -------' ---- 

MAJO: 	 JLJNHO: 	 JUL140: 	 AGOSTQ 

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

SETEMRO: 	 GIJIUBRO: 	 NOVEMBRO: 	 DZMBRQ: 

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

FTENIS DO EMPENRO 

UIR 	 INETE ilpO RACK PAORAO 19 (DEZEKOV 
COM ALTUR.A. MAXIMA DE 2U. ENTREGUE 

;OM TRILHOS E QL)AISOUER OUTROS COMPONENTES 
PARA INSTALAQAO EM RACK PADRAC 

1
1ECESSARIDS 

19'DEVERA POSSUIR2 (DOlE) PR0ESAD0RES X86; 
bUM LIM SPECREATE2D1T JNT BASE AUDA0O IAL GU 

I 	 jOU SUPERJOR,2.10 GHZMEM01 A 	00R4 5CC 50MM ATE 
EL0 MENDS 2933MI-L;,DEVERA POSSUIR, PFI0 MEMOS, 
IEMORJA IN9TALADAS DE 76605 00 R4 SORAM, 
ISPOSTA EM PENTES DE 32 GB;.3&75 

B,CONTROL DORA DEVERAPERMI11RA 
0NFIGURAA0 DEARRANJOS DE DISCO EM 
GIUPAMENT0S HAS MODAUDADE RAID0, RAID 1, RAID 

E RAE) 6 TAXA DETRANSFERNCIADE 120815 NO 

1,D 

435095-8 	4.4.90.52.35 INIMO,DEVERA POSSUIR PELO MEMOS 3 (TRES) DISCOS 
RAG 	SAD E 10138 EM PADRAC SAD  RAD  UNIDADE 	 248.540,0000 	248.540,00 

OH MINIMO DE 10.000 RPM,140 MINIMa 550400GB SAD 

H110 l000,$ASr,SAS,-r,2 INTERFACES DE REDE 

~11FORACK FADIIAOlU

ADRAO FIBRA 10GB $FP+; 2 INTERFACES OS REDS 
ADRAO ETHERNET 05 IGB,DEVERA POSSUIRGABINETE 

- DEZENOVE POI.EGADAC) CO#A 
TURA MAXIMA DE 2U, ENTREGUE GUM TEILNOS E 
AISQUEK OUTROS COMPONECITE8 NECE55IO0 

r

IDRA0 

RA INSTALAQAO EM RACK PADRAO 19 RACK I 
19"- ,SISTEMAOPE 	 9 RACJoNAL WINDOWS 201 I 

ERVER STANDARD.M1MMO DES ANUS; ,CONFORME 
PETALH4ENTO NO TERMO DE REFERENdA - 

IARCAD5LL 

I 
I 

V1155kDE VIRTUAL 
SSUIRGADINBTE TIPO RACK PADRAO 19 (DEZENOVE 

__________  

.LEGADAS) COM ALTURA MAXIMA 05 2U, ENTREGUE 

2438108 	4A.9D.35 
COM TRILMOS S QUAISQUER OLITROS COMPONENTES 

ECESSARJDS PARA INSTAçA0 EM RAcK PADRAO 2.00 	 UMOADE 	 1.730.0D00 	 345.460,00 

Ii 9;,DEVERA POSSUIR 2 P015) PROCESADORES X85. 
INTEL 

(EUDITADO 

SILVER 4211) GUM UM SPECREATE2OIYJNT_BASE 
IGUAL.O1J  

Data Sa G8ração: 3/0l/2022 	 Rasp, Gurac8o:OLADSON ALVES COSTA 



2: 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA DO 

NOTA DE EMPENHO 	 7° 	000112 	2/2 

UPE0R,220 GHZ!YIEMORJA 00R4 Etc t)RAM ATE 
'ELO MENOS 2933MHZ,DEVERA POSSULR, PELO MENUS, 
4EMCRIA INSTALADAS DE 128GB DDR4 SDRAM, 

)ISPOSTAEN PENTES DE 16 GB;,13.75 
B.CONTROLADDRA DEVERA PERMITIR A 
ONFFGURAçAO GBARRANJOS DE DISCO EM 

RtJPAMENTOS MAS MODALIDADE RAID 0 RAID 1, RAID 

E RAN) 6: TAXA DE TRANSFERENCIA DE 12GB/S NO 
IIN[WO,DEVRA POSSUIR PEW MEMOS 2 (DOFSJ DISCOS I. 

PADRAO S$D,CONECTOR SAS E 74 TB EM PADRAO SAS 

OM MINS4O GB 10000 RPNI,W0 MFNlMO24TS HHP E 

172,730,0000 	345460.00 
2 	436100-8 	4490.5235 2,00 	 L}DADE 

NTERACES DE REDE PADRAO ETHERNET DE F 
1CBDEVERAPDSSUIR GABINETE 'TIPO RACK PADRAO F 

19" 
(DENOVE POLEGADAS) CaM ALTURA MAXIMA IDE F 

U ENTREC34JE COM TRILl-lOS E QUAISQIJER OUTROS F 

OMPONENTES NECESSARIOS PARA INSTALNA0 EM 
tACK PAORAO 10"-,,RACK PADRAO 19;,SISTEMA F 
)PERACONAL WINDOWS 2019 SERVER 
TA0AHD,MFNIMO DE 5 ANOS;,CONFORME 
)ETALHAMENTO NO TERMO CE REFERENCIA. 

kARCA; DELL 

VIDOR- 
ABINETrETlPo RACK PADRAO 1" (DEZENOVE I 
OLEGADAS) COM ALTURA MAXIMA 05 1U, ENTREGUE 
IOM 

I 
TR1LI4OS E QUA!SQUER OUTROS COMPONENTES F 

4ECESSARIOS PARA !NSTALAçAO EM RACK PADRAO 
19;,DEVERA POESUIR 2(13015) PROCERAIDORES X86 

INTEL XEON SILVER 4210: COM UM 
5PECRSATE2OI7JNT_BASE MIDITADO IGUAL OU 

UPERIOR,2.20 GHZ,MEMORIA 0DM ECC SORAM ATE F 

)ELO MENUS 2933M-4Z;,DEVERA POSSUIR, PELO MENOS, F 
IEIMORIA INSTALADAS DR 84GB DDR4 SDRAM, DISPOSTA F 

PENTES CE 32 GB;,1 3.75 MB.CONTROLADORA 
ERA PERMITIR A CONF1GURAcA0 05 ARRANJOS CE 

LSC 

CO EM AGRUPAME,ffOS NAS MODALJDADE RAID 0, 1 

3 	436101-0 	4.4.90.52.35 
DE 

100 	 UNIDADE 	 96000,0000 	 96000,90 

KTRES) DISCOS PAORAO SSD,00NECTOR EAS400G8 
SSD.SATA 6GBS-,SAS.-,-,2 INTERFACES DE REDE F 	

F 

TIRAOFIBRA IOGBSFP+;ZLNTSRFACESOEREDE F 
 ~ADRAoETHERNET 05 IUBDEVERA POSSUIR GABWFETE 

O RACK PADRAO 19' (DEZENOVE POLEGM)A9) COM 
VL11JRA MAXIMA DE 1U, ENTREGUE 0GM TRFLHOS & 
3UAISQUER OUTROS CORONENTES NECESSARIOS F 
pARA INSTALAçAO EM RACK PADRAO 1E;.RACK F 

F 
pACRA0 IE;.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2019 

F ERVER STANDARD.MINIMO CE SAIIOS;,CONFORME F 
NO TERMO DE REFERENCIA - F 

!
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ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUUZ DE ANIDRADE 	
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 002/2022 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: FIRMA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 

OBJIETO: AQUISIcAO DE INFRAESTRUTIJRA COMPUTACIONAL PARA ESTE PODER. 

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

VIGENCL&: A PARTIR DAASSINATIJRA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

DATA DAASSINATUR&: 25 DE JANEIRO DE 2022 

ARACAJU, 11 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ANA PAULA OLIVEIRA DE SANTANA 
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