TERMO DE REFERÊNCIA
1.

ÁREA SOLICITANTE:
CORTSI

2.

RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE:
Wilson Molin Junior

3.

JUSTIFICATIVA
A solicitação tem por objetivo a aquisição de periféricos de informática para manutenção e
atualização dos equipamentos e a fim de suprir a necessidades de performance em aplicativos, a
manutenção de equipamentos que apresentaram problemas e a instalação de computadores para os
novos colaboradores.

4.

OBJETO:
Aquisição de periféricos de informática.

5.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Abaixo as especificações mínimas de cada equipamento.
ITEM 1
331681

ITEM 2
451819
150980

Headset para Telefone

Microfone com redutor de ruídos
Earpads acolchoados
Alças ajustáveis
Posição do microfone flexível
Conector RJ09
Quantidade: 5 Unidades
Referência: Headset Multilaser - PH251

Mouse / Teclado com fio

Compatível com Windows 7/8/10/Linux
Kit contendo os 2 produtos da mesma marca (Não será aceito kits
montados)
Teclas perfil baixo
Teclas silenciosas
Teclado com perfil fino
A prova de líquidos
Padrão ABNT / ABNT2
Com teclado numérico
Cor Preta
Mouse óptico de 800 dpi

Teclado Multimídia
Tecla de acesso da Calculadora
Conexão por fios via USB
Quantidade: 6 Unidades
Referência: Teclado e Mouse Microsoft Wired Desktop 600

ITEM 3
439348

6.

HDD SDD

Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior
SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Formato: 2,5 pol
Capacidades: 240GB
Leitura 500MB/s,
Gravação 350MB/s
Quantidade: 50 Unidades
Referência: SSD Kingston A400

PREÇO
Preço médio ITEM 1 - R$ 63,28
Preço médio ITEM 2 - R$ 130,51
Preço médio ITEM 3 - R$ 178,17
*Orçamentos em anexo.

7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) O prazo para entrega não pode ser superior a 20 Dias.
b) Substituição em 20 dias caso não esteja de acordo com as especificações solicitados.
c) O produto deve possuir 12 meses de garantia em território nacional.
d) Todos produtos devem possuir caixas e manuais, não serão aceitos produtos OEM
8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
e) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou outro
instrumento hábil.
f)

Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alterações.

g) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, em
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
h) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
i)

Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

j)

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

k) Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo estabelecidos
neste Termo.
l)

Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo de Referência.

m) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto.
9.

FISCALIZAÇÃO
A entrega do objeto/prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Coordenador de
Tecnologia e Sistemas da Informação, Wilson Molin Junior.

10.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação será até a data de entrega do equipamento
Florianópolis/SC, 9 de Setembro de 2018.

De acordo:
____________________________________
Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação

Wilson Molin Junior

Gerente Geral do CAU/SC

Presidente do CAU/SC

