
PUBLICA DO
MLauroMwita

CONTRATO DE ADESAO PARA PRESTAQAO
DE SERVIQOS ESPECIALIZADOS DE

TECNOLOGIA DA INFORMAgAO, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O SERVigO FEDERAL DE

PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO E O

(A) MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA.

PREFE1TURA SlilClM.DELA'JRO DEPREiTAS

Antonio Marcos Ribeiro

Coordenador Executivo

O (A) MUNICIPIO, por intermddio do(a) MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA, com sede
no Praga Joao Thiago dos Santos, Centro - Lauro de Freitas - BA, CEP 42702-710, inscrito (a)
no CNPJ/MF sob o n° CNPJ 13.927.809/0001-40 doravante denominado (a) CONTRATANTE,
neste ato representado (a) pelo (a) Prefeita, Sr. (a) Moema Isabela Passos Gramacho, portador
(a) da carteira de identidade (CI/RG) N° 0094321833/SSP-BA e do CPF 133.399.825-20,
designado (a) por meio da Termo de compromisso e posse de 01/01/2017 e o SERVigO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, empresa publica federal, com sede
no SGAN Quadra 601, Modulo V, BrasNia/DF, CEP: 70836-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
33.683.111/0001-07, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo (a)
Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negocios, Sr.Jacimar Gomes
Ferreira, portador da carteira de identidade RG 224861517 SSP/SP e CPF n° 131.440.378-85,
e pelo (a) seu (ua) Gerente de Departamento, Sr.Anderson Roberto Germano, portador da
carteira de identidade RG 3656851 SSP/SC e CPF n° 004.641.859-80, resolvem celebrar o
presente contrato com fulcro nos princfpios do direito publico, aplicando-se supletivamente os
principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado, e mediante as
normas das Leis 8.666/93 e 10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro), suas alteragoes e as
clausulas e condigoes seguintes:

DO OBJETO

O objeto do presente instrumento e a contratagao de servigos de emissao de
certificados digitais, dentro das especificagoes e normas do ICP-Brasil, que serao prestados nas
condigoes estabelecidas neste contrato.

DA VINCULAgAO

Esse contrato integra o processo Administrative do Contratante n° 09425/2020.

DA FUNDAMENTAgAO

Esse contrato e celebrado por dispensa de licitagao com base no inciso XVI do artigo
24 da Lei n° 8.666 de 1993.

DA IDENTIFICAgAO DO SERVigO

Este servigo e classificado como de natureza de prestagao continuada.

DO REGIME DE EXECUgAO

Conforme o art. 6°, inciso II, letra ‘'b", da Lei 8.666/93, o regime de execugao deste
contrato e caracterizado como empreitada por prego unitArio.

DA DESCRigAO DO SERVigO

A descrigao do servigo e apresentada no Anexo 1- Descrigao dos Servigos deste
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6.1
contrato.

DAS OBRIGAQOES

Sao obrigagoes do CONTRATANTE:

Assegurar as condigdes necess&rias para a execug&o dos servigos contratados;

7.

7.1

7.1.1



7.1.2 Solicitar formalmente, mediante simples comunicagao, por meio digital ou flsico,
qualquer alteragao que possa impactar a execugao dos servigos, ficando a criterio do
CONTRATADO a sua aceitagao;

7.1.3 Efetuar o correto pagamento, dentro dos prazos especificados, dos servigos
efetivamente prestados;

7.1.4 Nao armazenar ou reproduzir os dados e informagoes obtidos por meio dos servigos
que compoem o objeto deste contrato, excetuando-se as situagoes em que o armazenamento
ou reprodugao dos referidos dados e informagoes for necessario ao exercicio das atividades do
CONTRATANTE devidamente justificados, bem como quando o armazenamento ou reprodugao
dos dados e informagQes forem realizados por exigencias legais;

7.1.5 Monitorar e manter operantes os enderegos postais eletronicos (e-mails) informados,
bem como comunicar atualizagoes destes ao CONTRATADO. sob risco de perda de
comunicagoes relevantes aos servigos correlatos ao objeto deste contrato;

7.1.6 Prover os recursos de comunicagao necessarios para acesso ao Modulo Eletronico de
Autoridade de Registro, objeto deste contrato e demais exigencias legais determinadas pela ICP
Brasil;

7.1.7 Atender todas as determinagoes impostas pelo Comite Gestor da ICP-Brasil,
responsabilizando-se pelo seu fiel cumprimento nas questoes de atualizagoes de seguranga e
modernizagao, arcando com os custos necessarios hs implementagoes exigidas; e
7.1.8 Enviar a publicagao do Contrato de AdesSo para o e-mail gestao.certificacao-

digital@serpro.gov.br.

7.2 Sao obrigagoes do CONTRATADO:

7.2.1 Executar os servigos contratados de acordo com o presente contrato, desde que o
CONTRATANTE tenha assegurado as condigoes necessarias para a utilizagao dos servigos
contratados, tais como canais de comunicagao e infraestrutura de processamento;

7.2.2 Enviar, por e-mail, relatorio de prestagao de contas discriminando os servigos, Notas
Fiscais e Guias de pagamento correspondentes ao servigo prestado, documentos tambem
disponfveis para o CONTRATANTE na Area do Cliente do CONTRATADO
(https://cliente.serpro.gov.br): e

7.2.3 Manter-se regular perante a Administragao Publica durante toda a vigencia contratual,
em cumprimento a determinagao constante no art. 55. inc. XIII da Lei n. 8.666/93, o que sera
comprovado pelo CONTRATANTE por intermedio de consultas nos sistemas ou cadastros de
regularidade da Administragao Publica.

8. DO PRAZO DE INICIO DE EXECUQAO

8.1 O prazo para implantag&o do servigo estci disposto no Anexo 1 - Descrigao dos
Servigos.

9. DOS NIVEIS DE SERVIQO

9.1 Os Nfveis Mlnimos de Servigo e suas especificidades estao descritos no Anexo 1-
Descrigao dos Servigos, deste contrato.

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL

10.1 A propriedade intelectual da tecnologia e modelos desenvolvidos direta ou indiretamente
para a prestagao dos servigos definidos neste Contrato e exclusiva do CONTRATADO.

11. DO SIGILO E DA SEGURANgA DAS INFORMAQOES

As PARTES comprometem-se a manter sob estrita confidencialidade toda e qualquer11.1
informagao trocada entre si relativamente a presente prestagao de servigos, bem como toda e
qualquer informagao ou documento dela derivado, sem prejui'zo de qualquer outra protegao
assegurada as PARTES;

11.2 Sobre confidencialidade e nao divulgagao de informagoes, fica estabelecido que:



11.2.1 Todas as informagoes e conhecimentos aportados pelas PARTES para a execugao do
objeto deste contrato sao tratados como confidenciais, assim como todos os seus resultados;

11.2.2 A confidencialidade implica a obrigagao de nao divulgar ou repassar informagoes e
conhecimentos a terceiros n§o envolvidos nesta relagao contratual sem autorizagao expressa
por escrito dos seus detentores, na forma que dispoe a Lei n° 9.279/96, art. 195, XI;

11.3 Nao sao tratadas como conhecimentos e informagoes confidenciais as informagoes que
foram comprovadamente conhecidas por outra fonte de forma legal e legitima,
independentemente da iniciativa das PARTES no contexto deste contrato;

11.3.1 Qualquer excegao a confidencialidade so sera possivel com a anuencia previa e por
escrito dos signatarios do presente contrato em disponibilizar a terceiros determinada
informagao, ficando desde ja acordado entre as PARTES que est& autorizada a disponibilizagao
das informagoes confidenciais a terceiros nos casos de exigencias legais;

11.4 Para fins do presente contrato, a expressao “Informagao Confidencial" significa toda e
qualquer informagao revelada, fornecida ou comunicada (seja por escrito, em forma eletronica
ou sob qualquer outra forma material) pelas PARTES entre si, seus representantes legais,
administradores, diretores, empregados, representantes, consultores ou contratados (em
conjunto, doravante designados “REPRESENTANTES"), dentro do escopo supramencionado;

11.5 A informagao que vier a ser revelada, fornecida ou comunicada verbalmente entre os
signatarios deste Instrumento devera integrar ata lavrada entre seus representantes para que
possa constituir objeto mensuravel para efeito da confidencialidade ora pactuada; e

11.6 O nao cumprimento do estipulado nesta clausula por qualquer uma das partes, inclusive
em caso de eventuais danos causados a parte contraria ou a terceiros, responsabilizara quern
Ihe der causa, nos termos da lei.

12. DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRAQAO

12.1 Conforme dispde o art. 67 da Lei 8.666/93 a CONTRATANTE designara formalmente os
representantes da Administragao (Gestor e Fiscais) para acompanhar e fiscalizar a execugao,
atestar as faturas/notas fiscais e alocar os recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito
cumprimento deste contrato.

13. DO LOCAL DE PRESTAQAO DOS SERVIQOS
13.1 Os servigos que compoem o objeto deste contrato serao realizados no estabelecimento
do CONTRATADO, relacionado abaixo:

Regional Serpro Brasilia, CNPJ 33.683.111/0002-80, enderego: SGAN Av. L2 Norte Quadra 601

- Modulo G-Brasilia-DF CEP 70830-900; e

13.2 Para a correta tributagao as notas fiscais serao emitidas com o CNPJ do
estabelecimento do CONTRATADO onde os servigos forem prestados.

14. DO VALOR DO CONTRATO

14.1 O valor estimado deste contrato para seu periodo de vigencia e de R$ 1925,00 (Hum mil
novecentos e vinte e cinco reais); e

14.2 Os itens faturaveis, a forma de Ccilculo e o detalhamento dos valores a serem pagos
mensalmente pelo CONTRATANTE estao descritos no ANEXO 2 - RELAT6RIO
CONSOLIDADO DE PREQOS E VOLUMES deste contrato.

15. DO ATESTE

15.1 Para efeito de ateste o CONTRATADO disponibilizara ao CONTRATANTE os relatorios
referentes aos servigos executados no periodo de 21 (vinte e urn) do m§s anterior ao dia 20
(vinte) do mes especificado;



15.2 O ateste dos servigos devera ser realizado no portal https://cliente.serpro.gov.br (Area
do Cliente) em at§ 3 (tres) dias corridos apos a disponibilizagao dos relatorios;

15.3 Decorrido o prazo para ateste, sem que haja manifestagao formal do CONTRATANTE, o
CONTRATADO emitira automaticamente as notas fiscais referentes aos servigos prestados; e
15.4 O acesso a Area do Cliente, no portal do CONTRATADO, dar-se-a da seguinte forma:

15.4.1 No primeiro faturamento o relatorio de prestagao dos servigos sera encaminhado
automaticamente para o e-mail cadastrado no ANEXO 3 - INFORMACÿOES Do CONTRATANTE
deste contrato. No referido e-mail constarao as informagoes necessarias para que o
CONTRATANTE acesse e se cadastre no portal.

DO ATRASO NO PAGAMENTO

16.1 Nao ocorrendo o pagamento pelo CONTRATANTE dentro do prazo estipulado neste
contrato, o valor devido sera acrescido de encargos moratorios, que contemplam:

16.1.1 Multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes sobre o
valor faturado, a partir da data do vencimento, ou seja, cobranga por dia (pro rata die);

16.1.2 Corregao monetaria do valor devido com base na variagao mensal do IPCA - Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo ou outro rndice de ambito federal que venha a
substitui-lo, para os atrasos com 30 (trinta) ou mais dias; e

16.2 A compensagao financeira devida sera calculada mediante a aplicagao da seguinte
formula: EM = (M x VP) + (JM x N x VP) + (I x VP), onde:

EM = Encargos Moratorios;
M = Multa por atraso;

VP = Valor da parcela em atraso;
JM = Juros de mora, assim apurado: 12/100/365;
N = Numero de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento; e
I = Atualizagao Monetaria (IPCAacumulado no periodo).

DA RETENQAO DE TRIBUTOS

16.

17.

Em conformidade com a legislagao tribut&ria aplicavel, nos casos em que houver a17.1
retengao de tributos, via substituigSo tribut&ria, cabera ao CONTRATANTE enviar os
comprovantes de recolhimento de tributos para o seguinte enderego eletronico do
CONTRATADO: gestaotributaria@serpro.gov.br, podendo ainda esses serem encaminhados via
correspondence postal, para o seguinte enderego:

Departamento de Gestao Tributaria
Superintendence de Gestao Financeira
SERPRO (Edificio SEDE)
SGAN 601-Modulo V -Asa Norte - Brasilia/DF CEP: 70.836-900

18. DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,18.1
prorrogavel por igual periodo ate o maximo de 60 (sessenta) meses, conforme preconizado no
art. 57, inc. II, da Lei n. 8.666/93.

DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

19.1 A despesa com a execugao deste contrato esta programada em dotagao orgamentaria
propria do CONTRATANTE, prevista no seu orgamento para o exercfcio corrente, conforme
disposto a seguir: 0700.2025.33903900.00; e

19.2 Para o caso de eventual execugao deste contrato em exercicio futuro, a parte da
despesa a ser executada em tal exercicio sera objeto de Termo Aditivo ou Apostilamento com a
indicagao, por parte do CONTRATANTE, dos creditos e empenhos para sua cobertura.

DA MANUTENQAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

19.

20.



A forma e os criterios para o reequilibrio estao descritas a seguir:

20.1 Reequilibrio por meio de reajuste de pregos para drgaos integrantes do SISP no
momento da contratagao:

Conforme determina a Portaria 6.432, de 11 de julho de 2018, do Ministerio do Planejamento,
caso o CONTRATANTE seja Orgao ou Entidade integrante do Sistema de Recursos de
Tecnologia da Informagao do Poder Executivo Federal - SISP, o reajuste dar-se-& por meio da
aplicagao do indice de Custo de Tecnologia da Informagao (ICTI), apurado pelo Instituto de
Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), acumulado nos ultimos doze meses contados a partir da
data de assinatura do contrato.

20.2 Reequilibrio por meio de reajuste de pregos para orgaos ou entidades nao
integrantes do SISP no momento da contratag£o:

Dar-se-a por meio da aplicagSo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfsticas (IBGE), acumulado nos ultimos doze
meses contados a partir da data de assinatura do Contrato;

20.3 Haja vista que a apuragao do IPCA e do ICTI e realizada mensalmente pelo IBGE e
IPEA, respectivamente, o que inviabiliza a sua ponderagao em proporgao diaria, a referenda do
calculo considerara meses completos a partir do mes da data base;

20.4 A data base para calculo do indice da primeira corregao monetaria sera o mes de
assinatura do Contrato, considerando-se esta data a do orgamento do Contrato e tomando-se
como base a seguinte formula:

Ir = (II- lo) / lo
R = Vo x Ir
VI= Vo + R
Onde;

Ir - indice de reajustamento;
II - indice correspondente a data para qual se deseja reajustar o valor (aniversario de 12 (doze)
meses a partir da assinatura do Contrato);
lo - indice correspondente a data base do contrato (mes de assinatura do Contrato);
R - valor do reajustamento procurado;
VI - prego final j& reajustado;
Vo - prego original do Contrato, na data base (valor a ser reajustado);

20.5 No caso de utilizagao do IPCA, os valores de “lo" e de “11" podem ser consultados no
sitio eletronico do IBGE, localizado no seguinte enderego;

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpcJpca/defaultseriesHist.shtm;

20.6 Para o caso de utilizagao do ICTI, os valores de “lo” e de “II” podem ser consultados no

20.7 Seguindo entendimento explicitado no acord&o 1.374/2006 - TCU plenario, os reajustes
poderao ocorrer por simples apostilamento, devendo ser efetivados de forma automatica e de
oficio, nao sendo exigivel previo requerimento ou solicitagao por parte da proponente;

20.8 Apos efetuado pela autoridade competente da parte Contratante, o apostilamento
devera ser enviado ao CONTRATADO no prazo maximo de 5 dias corridos contados da
assinatura do documento;

20.9 De acordo com o art. 2° da lei 10.192/2001, os efeitos do reajuste serao considerados a
partir do dia subsequente ao aniverscirio de vigencia do contrato e a aplicagao dos demais
reajustes respeitarao o intervalo minimo de 12 (doze) meses entre suas aplicagoes (art. 2° da lei
10.192/2001); e

20.10 O indice de reajuste incidira sobre cada item faturavel discriminado neste Contrato.

20.11 Reequilibrio por meio de revisao, para todos os Orgaos e Entidades Contratantes,
integrantes do SISP ou nao:



Dar-se-a em caso de mudanga de caracter extraordinary e extracontratual que20.11.1
desequilibre a equagao econdmico e financeira. A base para calculo da revisao retroagira ate a
data do fato que a motivou e dever& ser formalizada por termo aditivo prdprio.

21. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

21.1 O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto do presente Contrato, ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado deste Contrato. Mediante acordo entre as partes
podera haver supressao de quantitativos do objeto contratado, em percentual superior a 25% do
valor inicial do Contrato.

22. DO CANCELAMENTO E SUSPENSAO

22.1 Em caso de cancelamento ou suspensao dos servigos de parte por iniciativa do
CONTRATANTE, estes serao considerados parcialmente entregues e cabera ao
CONTRATANTE efetuar o pagamento proporcional aos servigos ate entao prestados.

22.2 A solicitagao do cancelamento ou da suspensao dos servigos, sera feita pelo
CONTRATANTE, por solicitagao formal emitida por autoridade com competencia igual ou
superior a que firmou o referido contrato.

23. DA RESCISAO

23.1 Os casos de rescisao contratual obedecerao ao disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/1993 e ser§o formalmente motivados nos autos do procedimento, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

DA COMUNICAQAO FORMAL

24.1.1 Ser& considerada comunicagilo formal, com respectivo recebimento registrado, entre as
partes para efeito no Smbito administrative - aspectos contratuais (gestao comercial) e ordens
de servigo (requisigoes de mudanga, ativagao, desativagao e parametrizagao de servigos, e
tratamento de informagoes sigilosas):

• Offcio ou e-mail destinado para ou remetido dos representantes, gestores e fiscais
designados, dos setores contratuais, dos setores financeiros e dos setores tecnicos
(estes ultimos quando forem correlatos ao objeto deste contrato) de ambas as partes.

DAS SANQOES ADMINISTRATES

25.1 Os onus decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigagoes estabelecidas neste
instrumento contratual serao de responsabilidade da parte que Ihes der causa, respondendo
ainda o inadimplemento por perdas e danos perante a parte prejudicada;

25.2 Na aplicagao das sangoes a autoridade competente levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o caracter educativo da pena bem como o dano causado a
parte prejudicada, observado o prinefpio da proporcionalidade;

25.2.1 Constituira:

24.

25.

Mora - O recebimento total em atraso dos servigos contratados ou atraso na
execugao das disposigoes contratuais;
25.2.1.2

25.2.1.1

Inexecugao parcial - O recebimento parcial, ainda que em atraso, dos servigos
contratados para o periodo de referenda;
25.2.1.3 Inexecugao total - O nao recebimento de todas as parcelas dos servigos

contratados;

25.2.2 Por inexecugao parcial ou total deste contrato o SERPRO estara sujeita a aplicagao
gradativa das sangoes descritas no art. 87 da Lei 8.666/93, assegurado o contraditdrio e a
ampla defesa;

25.2.2.1
n§o excedera a 10% (dez por cento) do valor do contrato;

Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigagoes, o valor da multa



25.2.2.2 Fica estipulado o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mes pro
rata die sobre o valor do item inadimplido para os casos de mora (atraso);

25.2.3 Ficam estipulados a titulo de multa compensatory os percentuais de:

25.2.3.1 2% (dois por cento) sobre o valor do item inadimplido para os casos de
inexecugao parcial reiterada;
25.2.3.2 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido para os casos de

inexecugao total;

25.3
inexecugao total substitui a multa por inexecugao parcial e esta ultima substitui a multa por

Dentro do mesmo periodo de referenda, para o mesmo item inadimplido, a multa por

mora; e

25.4
redugao do valor cobrado na fatura do mes seguinte a respectiva aplicagao. Na ausencia de
saldo contratual em servigos a serem prestados, o CONTRATADO pagara pela diferenga por
meio de cobranga administrativa ao CONTRATANTE ou, em ultimo caso, por meio de cobranga
judicial.

Os valores devidos pelo CONTRATADO serao pagos preferencialmente por meio de

26. DA ADERENCIA A LEI 13.709 DE 2018

26.1
CONTRATO as disposigdes contidas na lei 13.709 de 2018 - Lei Geral de Protegao de Dados
Pessoais - a partir do infcio de sua vigencia, bem como com todas e quaisquer alteragdes que
venham a ser aplicadas ao referido diploma legal, observados os prazos legalmente estipulados.

26.2
entrada em vigor da lei 13.709/2018, serdo informadas previamente pelo CONTRATADO, por
meio de comunicagao formal, ao CONTRATANTE.

26.3
que o servigo seja prestado em plena obediencia as leis vigentes.

26.4

O CONTRATADO assegura integral conformidade dos servigos objetos deste

Questoes especificas que vierem a afetar diretamente a prestagao deste servigo apos a

O CONTRATADO reserva-se o direito de promover as adequagoes necessarias para

Em caso de discordancia quanto as alteragoes contratuais impostas pelos dispositivos
legais aplicaveis, o CONTRATANTE podera rescindir este Contrato unilateralmente, desde que
atendidas as condigoes estabelecidas na Clausula 23 deste contrato.

DA CONCILIAQAO27.

Estabelecida controversy de natureza juridica entre o CONTRATANTE e o27.1
CONTRATADO, podera ser solicitado seu deslinde por meio de conciliagao a ser realizada pela
Camara de Conciliagao e Arbitragem da Administragao Federal, conforme estabelecido no art.

18 inc. Ill do Decreto 7.392 de 13 de dezembro de 2010.

28. DOS CASOS OMtSSOS

28.1 A execugao do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os
Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigoes de Direito Privado.

29. DO FORO

Em atengao ao art. 109 inc. I da Constituigao Federal de 1988, as partes elegem o foro29.1
da Justiga Federal - Segao Judiciaria do Distrito Federal como competente para dirimir as
duvidas oriundas do presente contrato.

30. DA PUBLICAQAO
30.1 Conforme art. 61 § unico da Lei 8.666/93, cabera a CONTRATANTE providenciar, a sua

conta, a publicagao resumida deste instrumento e dos seus eventuais aditamentos na Imprensa
Oficial..



E, para firmeza e prova de haverem entre si ajustado e concordado, foi lavrado o presente
contrato que, depois de lido e achado conforme, e assinado em 2 (duas) vias de igual teor e
forma pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Brasilia/DF, 5 de Janeiro de 2021.
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Moema Isabela Passes Gramacho
V j CONTRAfANTE ©A»lin«do bigr imante por:

JACIMAR GOMES FERREIRA
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Sua autantlcldada node sar confirmada no andaraco:
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06/01/2021

Jacimar Gomes Ferreira
CONTRATADO SHSRBF Gwm
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GUILMERME ALVARES DA SILVA
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Anderson Roberto Germano
CONTRATADO
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1 nome da la testemunha
CPF da la testemunha
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ANEXO1- DESCRIQAO DOS SERVIQOS

1. DEFINIQOES BASICAS

1.1 Cliente -Pessoa Juridica que declara concordance com o presente documento por sua
livre e voluntaria adesao e que e identificada por meio do seu cadastro na Area do CLIENTE do
CONTRATADO;

1.2 Portal - Canal eletronico acessivel por meio da internet para vendas de servigos
oferecidos pelo CONTRATADO;

1.3 Area do Cliente - area de relacionamento do CONTRATAI G
JAC1MAR GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ:
13144037885

1.4 Instituto Nacional de Tecnologia da Informagao (ITI) - Au :asa
Civil da Presidencia da Republica, que tern por miss§o mante da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Ao ITI compete ainda ser a primeira
autoridade da cadeia de certificagao digital - AC Raiz;

05/01/2021

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil) - Cadeia hierarquica de
confianga que viabiliza a emissao de certificados digitais para identificagao virtual do cidadao;

Autoridade Certificadora (AC) - Entidade responsavel por emitir, distribuir, renovar,
revogar e gerenciar certificados digitais;

Autoridade de Registro (AR) - Entidade responsavel pela interface entre o usuario e a
AC a que esteja credenciada; tern por objetivo o recebimento, a validagao, o encaminhamento
de solicitagoes de emissao ou revogagao de certificados digitais e identificag&o, de forma
presencial, de seus solicitantes; e

Mbdulo Eletronico de AR - Sistema vinculado a uma Autoridade Certificadora que
possibilita realizar a emissao sistematizada de certificado digital baseado na validagao da
solicitagao por meio de processo de individualizagao inequivoca e eletronica do servidor publico
federal ativo da Uniao por meio do Sistema de Gestao de Pessoas.

DESCRIQAO GERAL DO SERVIQO E REQUISITOS:

1.5

1.6

1.7

1.8

2.

2.1 Certificado Digital e o documento eletronico que possibilita a troca segura de
informagSes entre duas partes em meios digitais, com a garantia da identidade do emissor, da
integridade da mensagem e, opcionalmente, de sua confidencialidade, possibilitando ainda
acesso a determinados sistemas governamentais, empresariais e judiciarios;

2.2 Por forga da legislagao vigente, confere validade juridica aos atos praticados com o seu
uso, funcionando como uma “identidade virtual”, contendo os dados de seu titular, como nome,
CPF, data de nascimento, nome e assinatura da Autoridade Certificadora que emitiu o
documento, podendo conter ainda dados complementares, como titulo de eleitor, RG,
PIS/PASEP e CEI, entre outros; e

2.3 O Modulo Eletronico de AR e o sistema vinculado a uma Autoridade Certificadora que
possibilita realizar a emissao sistematizada de certificado digital baseado na validagao da
solicitagao por meio de processo de individualizagao inequivoca e eletronica do servidor publico
federal da ativa da Uniao, que possua a solugao de Recursos Humanos.

FUNCIONAMENTO DO SERVIQO

3.1 Fluxo de Aprovagao no modelo de emiss§o de certificado digital com atendimento
presencial na autoridade de registro SERPRO:

3.1.1 Acesso a p&gina https://certificados.serpro.gov.br/arserpro/ para obtengao das
informagoes sobre o servigo e conhecimento de toda a documentagao necessaria a emissao
dos certificados de Pessoa Fisica ou Pessoa Juridica;

3.1.2 Acesso a pagina https://certificados.serpro.gov.br/arserprorfbssl/ para obtengao das
informagoes sobre o servigo e conhecimento de toda a documentagao necessaria a emissao
dos certificados de Equipamento;

3.
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3.1.3 Agendamento da identificagao presencial e para a validagao da documentagao nos
seguintes canais de atendimento:

• Sistema Agenda Certificados: https://agendacertificados.serpro.gov.br:
• Formulario eletrbnico: https://atendimento.serpro.gov.br/certificacaodigital:
• E-mail: css.serpro@serpro.gov.br:
• Telefone: 0800-728-2323

3.1.4 Registrar na tarefa (https://redmine.serpro.gov.br) a relagao contendo nome completo,
CPF e e-mail dos servidores que solicitarao o certificado. Essa relagao e necessaria para
controle, tanto do Orgao quanto do SERPRO; e

3.1.5 Efetuar a entrega do produto na data agendada para a emissao do certificado, conforme
especificado nesse contrato.

3.2 Fluxo de Aprovagao no modelo de emissao integrado ao Sistema de Gestao de
RH:

a) Fluxo de Solicitagao:
i. A Solicitagao de Certificado Digital sera feita por vontade e/ou conhecimento do

Servidor Publico e mediante requerimento contendo os dados biograficos do Servidor.
Estes dados devem ser oriundos do sistema de Gestao de Pessoas. Os dados
biograficos serao encaminhados para a Autoridade Certificadora por meio de
integragao webservice.

b) Fluxo de Aprovagao:
i. A aprovagao da Solicitagao de Certificado Digital e concedida pelo Autorizador

designado pela Unidade Federativa. Para realizar o procedimento o Autorizador
acessara o sistema da Autoridade de Registro, exclusivamente por meio de certificado
digital A3, selecionara em uma lista a Solicitagao do Servidor e realizara a Aprovagao,
utilizando para tal a sua assinatura digital. Ao aprovador, so sera permitido realizar a
agao se ele cumprir, no momento, os requisitos para aprovagao de certificados
conforme preconizado pela Unidade Federativa. Apos a aprovagao, a Autoridade
Certificadora envia para o e-mail institucional do Servidor solicitante as orientagoes
para baixar e instalar o certificado digital.

c) Fluxo de Instalagao:
i. A instalagao do certificado digital sera feita pelo proprio Servidor. Ele devera seguir as

orientagoes encaminhadas por e-mail apos a aprovagao da Solicitagao de Certificado
Digital. Para a instalagao, o Servidor devera realizar o download do aplicativo do
SERPRO em sua maquina local. Visando aumentar o nivel de seguranga da
operagao, o Servidor devera informar suas credenciais de instalagao.

3.2.1 No caso de emissao de certificados nesta modalidade, com fornecimento do token, a
entrega do dispositivo fica condicionada a assinatura de urn termo de responsabilidade que
descrevera as condigoes e forma do ressarcimento.

3.2.2 A hipbtese de ressarcimento descrita no item acima somente e aplicavel em caso da
nao devolugao dos dispositivos remanescentes.

VALIDADE E TIPOS DE CERTIFICADOS

Certificado Pessoa Fi'sica e/ou Juridicas

4.1.1 Destina-se a registrar, de forma unica, exclusiva e intransferivel, a relagao existente
entre o par de chaves de criptografia (senhas), o usuario pessoa fisica e a autoridade
certificadora. O par de chaves criptograficas serao gerados sempre pelo proprio titular e sua
chave privada de assinatura (senha) sera de seu exclusivo controle.

• Tipo A1 com validade de 1ano - gerado e armazenado em repositorio protegido por
senha e/ou identificagao biometrica cifrado por software.

• Tipo A3 com validade de ate 5 anos - gerado e armazenado em Token, com capacidade
de geragao de chave e protegidos por senha e/ou identificagao biometrica, ou hardware
criptografico homologado junto a ICP-Brasil.

4.

4.1

ei,



4.2 Certificado de Equipamento - Servidores Web / URL

4.2.1 Consiste no servigo de emissao de certificado digital para equipamento (servidores
web/URL), que possibilita o estabelecimento de urn canal criptografado entre o navegador de
internet do usuario e o servidor, estabelecendo acesso seguro ao site e confirmagao pelo
usuario da identidade do servidor/url onde reside a aplicagao por meio do seu certificado digital.
Garante ainda, a integridade e confidencialidade dos dados transmitidos.

4.3 Certificado NeolD

4.3.1 Tipo A3 com validade de ate 3 anos - gerado e armazenado em nuvem, com
capacidade de geragao de chave e protegido por senha e/ou identificagSo biometrica, em urn
dispositivo Hardware Security Modules - HSM, armazenado na infraestrutura do CONTRATADO,
eliminando o uso de dispositivos token.

OBRIGAQOES ESPECIFICAS DAS PARTES

5.1 Do Contratado

• Atender aos requisitos de disponibilidade definidos pela ICP-Brasil;
• Disponibilizar o Sistema de Certificagao Digital do SERPRO (SCDS);
• Identificar biometricamente os servidores publicos na base biometrica oficial da rede

PSBio credenciada da ICP-Brasil ou em base biometrica oficial equivalente, com
comprovagao auditavel desses cadastros;

• Subordinar-se as obrigagoes impostas pela DeclaragSo de Praticas de Certificagao e pela
Polftica de Seguranga do ICP-Brasil; e

• Possibilitar a realizagao de auditoria dos servigos de certificagao contratados, diretamente
pelo CONTRATANTE, ou por intermedio de profissionais ou empresas por ela indicados,
em relagao aos aspectos de seguranga fisica, seguranga de dados, seguranga
operacional, controie de pessoal, gerenciamento de chaves, monitorag&o dos sistemas e
da rede.

5.2 Do Contratante

• Prover infraestrutura logica para acesso ao Sistema de Certificagao Digital do SERPRO
(SCDS); e

• Realizar a gestao do contrato por meio da Area do Cliente (https://cliente.serpro.gov.br).

NIVEIS MINIMOS DE SERVIQO (NMS)

5.

6.

Nao sera considerado descumprimento do nivel de servigo a interrupgao ou turbagao do
servigo, decorrente de caso fortuito, forga maior ou de fatos atribufdos ao proprio
CONTRATANTE ou terceiros, por erros de operagao do CONTRATANTE; e

Os servigos estarao disponiveis no horario das 8:00 as 18:00 em dias uteis, a excegao
da LCR (lista de certificados revogados) que devera ser mantida em disponibilidade “on-line" de
24/7, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, em patamar rmnimo mensal de
99,5%.

6.1

6.2

_____ #‘fraDisponibilidade

Disponibilidade mensal da pagina da AC (SCDS)

Disponibilidade mensal da LCR

99.5%

99,5%

O usuario devera fazer o agendamento previo nos canais de agendamento
disponibilizados pela CONTRATADA para a emissSo do seu certificado e a realizagao do
processo de identificagao presencial e apresentagao da documentagao necessaria na
Autoridade de Registro indicada.

6.3

Agendamento__ mm
Tempo de atendimento do usuario (considerando a data e hora
agendada para a identificagao perante o Agente de Registro)

90% dos atendimentos aos usuarios
agendados em ate1

(uma) hora*.

£X%



(*) Para os casos em que o usucirio nao comparecer ao SERPRO na data/hora marcada, nao sera considerado
esse atendimento para fins de avaliagSo de cumprimento de nfvel de servigo.

6.4 A garantia de funcionamento do certificado digital estara previsto no termo de
titularidade emitido.

PRAZO PARA A DISPONIBILIZAQAO DO SERVIQO

7.1 Os servigos serao disponibilizados em at6 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir
da data da celebragao deste contrato, desde que nao haja impedimentos por parte da
CONTRATANTE; e

7.2 A CONTRATANTE recebera uma notificagao eletrdnica com as instrugoes para realizar
o primeiro acesso a Area do Cliente.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO

8.1 E composto pelo atendimento em 1°, 2° e 3° nfvel com equipe especializada para o
tratamento de solicitagoes de servigos e incidentes sob a responsabilidade do CONTRATADO,
conforme ultima versao publicada referente a Biblioteca ITIL®, com atuagao realizada por meio
de canais dispostos neste documento;

8.2 A atuagao dos nfveis de atendimento se dara por escalonamento dos acionamentos
abertos ou de acordo com a complexidade da resolugao, conforme disposto abaixo:

7.

8.

Nfvel de atendimento Atividades

• Registro, tratamento e resolugao dos acionamentos;
• Pesquisa e tratamento dos retornos de satisfagio dos atendimentos;
• Elaboragao de relatorio padrao de atendimento em 1° nfvel; e
• Encaminhamento de sugestfies e reclamagbes realizadas pelos usuemos

dos servigos e sistemas para as &reas competentes do CONTRATADO que
tern a responsabilidade de avaliar o desempenho e atuar na melhoria do
atendimento ou servigos e sistemas.

1° nfvel

Encaminhamento de tfquetes para as equipes de gestao de solugao;
Criagao do catalogo de otertas, classificagoes e grupos de atendimento na
ferramenta de workflow;
ElaboragSo e atualizagao de scripts para o atendimento sob
responsabilidade do CONTRATADO;
ElaboragSo de banco de solugoes de atendimento em 2°nfvel;
Corregao de desvios dos tfquetes internalizados no CONTRATADO;
Aferigao dos nfveis de servigos de atendimento contratados; e
Elaboragao e encaminhamento de relatorio padrao do atendimento a
equipe de gestao da solugao para fins de avaliagao e agoes de melhorias
do desempenho, qualidade e cumprimento dos nfveis de servigos para o
atendimento.

2° nfvel

• Solugao de problemas e erros que impactam o funcionamento esperado
para o sistema ou servigo, desde que estejam dentro das competencias do
CONTRATADO como prestadora de servigos relacionados ao objeto deste
contrato.

3° nfvel

8.3 A solicitagao de suporte tecnico para o servigo podera ser realizada durante o perfodo
do contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, e a prioridade de
atendimento dos acionamentos dependera do nfvel de severidade detalhado a seguir;

8.4 Ser& aberto urn acionamento para cada situagao reportada, sendo iniciada a contagem
de tempo de atendimento a partir da hora do acionamento;

8.5 Os acionamentos terao as seguintes classificagoes quanto a prioridade de atendimento:

m i
Descriÿ°..
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Acionamentos associados a eventos que nSo fazem parte da operagao normal de
um servigo e que causem ou venham causar uma interrupgao ou redugao da
qualidade de servigo (indisponibilidade, intermitencia, etc).
O tratamento de acionamento de severidade alta e realizado em perlodo ininterrupto,
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A Central de
Servigos do CONTRATADO classificara este chamado em Registro de Incidente.
Acionamentos associados a problemas que criam restrigoes a operagao do sistema,
porbm nao afetam a sua funcionalidade. O tratamento de acionamento de
severidade m6dia sera realizado em horirio comercial, por meio de solicitagao de
servigo, a serem encaminhadas as areas de 1°, 2° e 3° nfvel de atendimento,
conforme a complexidade tecnica da solicitagao.

Acionamentos associados a problemas ou duvidas que nao afetam a operagao do
sistema (habilitagSo de usuarios, etc). O tratamento de acionamento de severidade
baixa sera realizado em hor&rio comercial, por meio de solicitagao de servigo, a
serem encaminhadas as areas de 1°, 2° e 3° nfvel de atendimento, conforme a
complexidade tecnica da solicitagao.

Alta Remoto

Media
Remoto

fi—

Baixa
Remoto

Para efeito de contabilizagao dos nfveis de servigo, todos os registros do
CONTRATANTE sobre eventuais nao cumprimentos dos nfveis de servigo deverao ser feitos de
imediato na CSS por meio de solicitagao explicita de registro de incidente, informando data e
horario inicial do incidente, servigo e ativos impactados.

CANAIS DE ATENDIMENTO

8.6

9.

Canais de
Atendimento jEnderego Descrigao

Area exclusiva, destinada aos clientes que desejam
obter segunda via do boleto, cadastro de contatos,
demonstrative de consumo. A plataforma oferece
toda a capacitagao por meio de tutorials, FAQs,
documentagao, etc., bem como solicitar suporte
tecnico por meio de formularios e chats.

: V

Portal Area do
Cliente

https://cliente.serpro.gov.br

Acesse os tutorials do CONTRATADO:
https://atendimento.serpro.gov.br/areadocliente/tutori
al

https://atendimento.serpro.gov.br/cartilhadousuario

https://atendimento.serpro.aov.br/certific Para solicitar suporte tecnico relacionado ao servigo:
indisponibilidade e duvidas sobre o servigo.

Para solicitar suporte tecnico relacionado a Area do
Cliente: acesso, indisponibilidade da area do cliente
e duvidas sobre o produto.

Para solicitar suporte tecnico relacionado ao servigo:
indisponibilidade e duvidas sobre o servigo.

Em caso de indisponibilidade dos canais acima,
podera solicitar suporte por meio do e-mail.
No corpo do e-mail, sao necessarias as seguintes
informagoes: Nome, CPF. CEP, Municfpio, UF,
telefone, CNPJ, nome do Servigo e descrigao da
solicitagao.

acaodiciital

Formuiario WEB
https://atendimento.serpro.gov.br/areado
cliente

Telefone 0800 728 2323

css.serpro@serpro.gov.br
E-mail
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ANEXO 2 - RELATORIO CONSOLIDADO DE PREQOS E VOLUMES

1. A RELAQAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NEOID COM OS RESPECTIVOS PREgOS E VOLUMES CONTRATADOS
ESTAO DISCRIMINADOS CONFORME TABELA ABAIXO:

Meses EstimadosNEOID 12

J: •

Unidade de Medlda
Quantidade Estimada para o periodo

(meses estimados)
*
' 5

.
Valor por IFA

fr"'[3
||Itens Faturavels Pre$o Unitario

§§

Emissao do certlficado com atendimento presencial na Autoridade de Registro do SERPRO

Cert. Emitido
e-CPF A3- Token
Validade: 5 anos

R$ 385,00 5 R$ 1.925,00

T

R$ 1.925,00

’O valor mensal do servigo 6 apenas uma estimativa baseada no valor total dividido pela maior quantidade de meses estimados, podendo variar em virtude de arredondamentos ou
de itens faturaveis contratados somente em meses especificos.
"Eventuais arredondamentos foram efetuados em ate duas casas decimals de centavos e estao em conformidade com a norma ABNT NBR 5891:1977.

1- Item relacionado ao mercado de venda no varejo para o cliente final (publico ouprivado).
2- Item relacionado ao mercado publico, clientes que adotam o modelo de emissao integrado ao RH.



A RELAQAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TRADICIONAIS COM OS RESPECTIVOS PREQOS E VOLUMES
CONTRATADOS ESTAO DISCRIMINADOS CONFORME TABELA ABAIXO:
2.

Bp CERTIFICADO DIGITAL
~

... Periodo em Meses Estimados —
Quantidade

Prego Unitcirio Unidade de Medida Estimada para o
i periodo

12m.
- '

i
::

:

- mm Valor portm.Itens FaturAveis
IFAgllilip

Emissao do certificado no modelo integrado ao Sistema de Gestao de RH

Certificado Digital - Orgaos Publicos com AR integrada ao Sistema RH - PF A3 -1 ano

Certificado Digital - Orgaos Publicos com AR integrada ao Sistema RH - PF A3 - 1 ano com token

Certificado Digital - Orgaos Publicos com AR integrada ao RH - PF A3 - 3 anos

Certificado Digital - Orgaos POblicos com AR integrada ao RH - PF A3 -3 anos - com token

Certificado Digital - Orgaos Publicos com AR integrada ao RH - PF A3 - 5 anos - Exclusive RFB

Certificado Digital - Orgaos Publicos com AR integrada ao RH - PF A3 -5 anos com token-Exclusivo RFB

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

0

0'
r

0L I

R$ 0,00 Certificado Emitido 0

R$ 0,00 Certificado Emitido T
R$ 0,00 Certificado Emitido

0

0
Emissao do certificado com atendimento presencial na Autoridade de Registro SERPRO

R$ 0,00 Certificado EmitidoCertificado Digital - Pessoa Fisica A1 de 1 ano

Certificado Digital - Pessoa Fisica A1 de 1 ano (renovagao)

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 1 ano

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 1 ano com token

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 1 ano (renovagao)

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 1 ano com token

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 3 anos

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 3 anos com Token

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 3 anos (renovagao)

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 5 anos

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 5 anos (renovagao)

Certificado Digital - Pessoa Fisica A3 de 5 anos com Token

Certificado Digital - PF A3 (2 anos) - 1119

Certificado Digital - PF A3 (2 anos) com token -1119

Certificado Digital - PF A3 (2 anos) - Renovagao -1119

Certificado Digital - Pessoa Juridica A1 de 1 ano

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 1 ano

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 1 ano com token

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

0
R$ 0,00 Certificado Renovado

R$ 0,00 Certificado Emitido

RS 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Renovado

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Renovado

RS 0,00 Certificado Emitido

RS 0,00 Certificado Renovado

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Renovado

RS 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0—
0

M
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......."

Perio<io em Meses Estimados-
perfodo

•; 12

. _

mm wpg

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 3 anos

fi IFA:

mm
R$ 0.00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

0 R$ 0,00

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 3 anos com Token

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 5 anos

Certificado Digital - Pessoa Juridica A3 de 5 anos com Token

Certificado Digital - PJ A3 (2 anos) -1119

Certificado Digital - PJ A3 (2 anos) com token -1119

Certificado Digital - Bancario - SPB, COMPE, Cadastro Positivo, ECO e C3 de 1 ano

Certificado Digital - Equipamento A1 de 1 ano

Certificado Digital - Equipamento Multi-Dominio A1 de 1 Ano

0_ R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0

0
-

R$ 0»00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido

R$ 0,00 Certificado Emitido 0

R$ 0,00 Certificado Emitido

Documentagao e
R$ 0,00 geragao local do par

de chaves conferidas

Valor MensalEstimado*

*

__
Valor Total Estlmado M

*0 valor mensal do servlgo e apenas uma estimativa baseada no valor total dividido pela maior quantidade de meses estimados, podendo variar em virtude de arredondamentos ou
de itens faturaveis contratados somente em meses especificos.
"*Eventuais arredondamentos foram efetuados em ate duas casas decimals de centavos e estao em conformidade com a norma ABNT NBR 5891:1977.

0
50

0

U
0

-4'

Servigo de Autoridade Registradora Especial (Visita Tecnica) R$ 0,000

O'.
M



ANEXO 3 - INFORMAQOES DO CONTRATANTE

INFORMAQOES PARA EMISSAO E ENVIO DA NOTA FISCAL (FINANCEIRO)

<PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS>

1.

Razao Social:

CNPJ: CNPJ 13.927.809/0001-40

Inscrigao Municipal: <381780

Inscrigao Estadual: <->

Enderego com UF: Praga Joao Thiago dos Santos, Centro - Lauro de Freitas - BA

CEP: 42702-710

Nome Completo do Contato Financeiro: <MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

CPF do Contato Financeiro: <133.399.825-20

Telefone do Contato Financeiro: <71 3288-8760>

Enderego eletronico do contato financeiro: <compras-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>

INFORMAQOES DO CONTATO TECNICO2.

Nome Completo: <Manoel de Macedo Azevedo Filho>

CPF: <008.833.975-01>

Telefone: <71981184209>

Enderego eletronico: <neolf79@gmail.com>

INFORMAQ6ES DO RESPONSAVEL LEGAL (SIGNATARIO)3.

Nome Completo: Moema Isabela Passos Gramacho

CPF: 133.399.825-20

Cargo: Prefeita

Nacionalidade:

Num. identidade/Grgao/UF:

Brasileiro(a)

0094321833/SSP-BA

Telefone do responsÿvel legal da empresa: <7132888760>

Enderego eletronico: <compras-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>

Praga Joao Thiago dos Santos, Centro - Lauro de Freitas - BAEnderego com UF:

CEP: 42702-710


