
   [CABOPREV ]

NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/CABOPREV/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE BACKUP
ONLINE (SOLUÇÃO DIRETIVACIouD.Pro7),
CRIPTOGRAFADO EM NUVEM, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-
CABOBREV E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA
DIRETIVA IT CONSULTING LTDA - ME, NA
FORMA ABAIXO:

— * O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO
* DE SANTO AGOSTINHO,pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob

“ onº 07.738.191/0001-32, com sede na Rua José Plech Fernandes,nº 27, Quadra 00, Lote
* 001, São Judas Tadeu, nesta cidade, neste ato representado por seu Gestor e Ordenador

de Despesas, Sr. JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor
público, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 4.235.089 - SSP/PE e inscrito no CPF
sob o nº. 892.034.024-20, residente e domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46,
Imbiribeira, Recife/PE., CEP: 51.170-460, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE,e, de outro lado, DIRETIVA IT CONSULTING LTDA - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.890.115/0001-40, com sede na Rua
Marechal Rondon, 146, Casa Forte, Recife/PE., CEP: 52.061-055, Telefone: (81) 9707-

9700/ (81) 8722-9675, e-mail: contabilidade(Ddiretivainformatica.com.br, neste ato
legalmente representada pela Sra. MICHELLE BEZERRA BERNARDO,brasileira, casada,
scrita no CPF/MF sob o n.º 025.427.314-28, residente e domiciliada na Rua 79, 166,
aranguape Il, Recife-PE, CEP: 53.421-321, doravante denominado simplesmente

CONTRATADA,celebram o presente contrato de prestação de serviços e fornecimento de
Backup online (Solução DIRETIVACIouD.Pro7), criptografado em nuvem, que se regerá
pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 conformeart. 24,
inciso Il, e suas alterações posteriores, e, subsidiariamente, pelo código civil brasileiro
mediante as seguintes cláusulas e condições:

   

  

   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Este contrato regula-se pelos termos do Art. 24, Il, da Lei Federal nº 8.666/93,

e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, dos SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE BACKUP ONLINE (SOLUÇÃO
DIRETIVACIouD.Pro7), CRIPTOGRAFADO EM NUVEM, COMPREENDENDO:

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
a 07.738.191/0001-32 Rua José Plech Fernandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP; 54510-390, Fone:

: 3521-2324. /
N

Página | de 6 EA )DP? |



   REGA

NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

2.1.1. Backup em nuvem feito de forma criptografada.
2.1.2. Evitar que o backup seja transportado com ransomware.
2.1.3. Possibilidade de backup para arquivos, aplicativos e bancos de dados e VMs.
2.1.4. Cota de 600GB.
2.1.5. Fazer backup de forma agendada e automática.
2.1.6. Possibilidade de backup incremental.
2.1.7. Backup com Histórico de Versionamento.
2.1.8. Notificar sempre que o backup for feito indicando seu status final da atividade de
backup, volume atual, volume utilizado, Origem do backup, hora de início do backup, hora
da finalização do backup, tamanho do backuptransferido, quantidade de arquivos excluídos,
quantidade de arquivos copiados e quantidade de novos arquivos.

2.1.9. Datacenter TIER 3, localizado no Brasil.
10. Suporte telefônico (10x5).
11. Monitoramento diário (24x7).
12. Suporte via e-mail e FAQ.
13. Portal de Gestão WEB.
14. Restaurações por mês:até 05 restaurações.
15. Teste mensal de recuperação.

16. Gerente de atendimento e assessoria: 1 hora mensal.
f

2.
2.
2.
Z
2.
2.
2.
2.1.17. Tempo de contrato: 12 meses.

1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.

2.2. A solução DIRETIVACIouD BACKUP contempla:

2.2.1. Software de backup (DIRETIVACIouD.Pro7)
2.2.2. Armazenamento em nuvem (600GB)
2.2.3. Plano de serviço de gestão Silver.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:

3.1. A CONTRATADAprestará os serviços objeto do presente contrato de forma

direta, e pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

4.1. Acontratação em tela é necessária, em razão de garantir a segurança dos dados

do Instituto, pois é cediço que o volume de dados cresce anualmente num fator de 80%

(oitenta por cento), e consequentemente ocorre a perda dos dados, como exposição de

a vírus nos arquivos, queimação de discosrígidos, entre outros riscos prováveis que podem

= levar a perdas expressivas dos dados institucionais.

4.2. Neste sentido, tendo como finalidade a acessibilidade e segurança dos dados,

a solução de backup online é o meio pelo qual permite que os usuários do Instituto possam
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acessar as informaçõespertinentes de qualquer lugar do mundo e de forma segura,através

de portais web e dispositivos móveis, tendo como vantagens a simplicidade, segurança,

versatilidade, prevenção de riscos, reconhecimento, entre outros.

4.3. Portanto, as atividades descritas nesse instrumento contratual são

imprescindíveis para a segurança dos arquivos institucionais, mantendo a proteção contra

qualquer tipo de calamidade, ameaça cibernética, problemas de hardware ou demais

incidentes oriundos de outras fontes.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

5.1. Fica estabelecido que a vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,

contados da data de assinatura do instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. Para consecução do objeto do presente instrumento contratual, a

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 6.596,04 (seis mil,

quinhentos e noventa e seis reais e quatro centavos), em 12 (doze) parcelas iguais,

mensais e sucessivas de R$ 549,67 (Quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta

e sete centavos), cujos valores serão consignados em nota fiscal/fatura com o devido

“ATESTO" do CABOPREV.

6.2. Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas,

inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, material de consumo, encargossociais,

trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que

incidam sobre o fornecimento do objeto.

6.3. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a

remuneração relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmo foi

prestado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO, correrão por

conta da seguinte Dotação Orçamentária:

nv Unidade Gestora: 7 - CABOPREV —- FUNDO PREVIDENCIÁRIO

as di Órgão Orçamentário: 60000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública

x Unidade Orçamentário: 60100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores do

Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV — FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
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Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 — Administração Geral

Programa: 10029 — APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV — FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

Despesa: 639 — 3.3.90.00.00 — Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 51 — Contribuição Previdenciária — Fundo Previdenciário

Elemento: 39 — Outros serviços de terceiros — pessoa jurídica

Detalhamento: 11 — locação de softwares

7.2. Conforme Nota de Empenho n. º 27, datada de 21 de janeiro de 2021, no valor

total de R$ 6.596,04 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatro centavos).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação

observando todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da

obrigação, além de outras, vejamos:
   

 

   
| - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CON-

TRATANTE;

Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste instrumento, sujeitando-se às

sanções decorrentes da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

|ll - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

IV - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,

bem como tributos,fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no

preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da

nota fiscal/fatura, não transferindo ao CABOPREV a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar, sob qualquer pretexto o objeto do contrato;

V-— O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-

merciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado com referên-

y Cia aos encargostrabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública

desse Instituto a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do con-

a trato, conforme estabelece o Decreto nº 25.304/2003.
o

0
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CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á:

| - Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à consecução deste

objeto;

|| - Designarservidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução do

objeto;

WII - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

IV - Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente executados e

recebidos, mediante apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas;

V - Acompanhare fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas

necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à

CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

|) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa,

a Administração poderá aplicar à CONTRATADA,as seguintes sanções:

) Advertência;

b) Multa:

b.1 de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA,pelo
atraso injustificado na execução do objeto contratual;
b.2 de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcial do
objeto contratado.
Il) Previamente à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra sanção,
poderá a contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data em que for notificada a respeito.

Il) Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 caberão recurso,

representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sétimo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA,

respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na

Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo máximo de O3(três) dias úteis, contados do

recebimento da notificação da penalidade, podendo a CONTRATANTE, proceder à

retenção dos créditos existentes em favor da contratada no valor correspondente a(s)

referida(s) multa(s);
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IV) Fica garantida a defesa prévia, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1. Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório

e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei

Federal nº 8.666/93 e Alterações, desde que cabíveis à presente contratação,

resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao RPPS, consoante o que

estabelece o Art. 58, bem como nas formas e condições previstas no Art. 79.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO COMPETENTE:

12.1. É competente o Foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, para dirimir

qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

12.2. E, por estarem,assim, justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas)

testemunhas, que no final também o subscrevem.

A

  

  
  

abo de Santo Agostinho/PE., 21 de janeiro de 2021.

  

“

É ALBÉRICO SILVA RODRIGUES uuah Drpuo DucadoLTDA - ME
iretor Presidente do CAB V CNPJ/MF: 13.890.115/0001-40

CONTRATANTE Michelle Bezerra Bernardo
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:STE ramo 3 da Sdva, Nome: Mame. Dice ce» S.Mon
CPF:0 5; 745. Soá -50 CPF: 109.702. 1RY 76
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