TERMO DE REFERÊNCIA
1.

ÁREA SOLICITANTE:
CORTSI

2.

RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE:
Wilson Molin Junior

3.

JUSTIFICATIVA
Devido ao grande volume de arquivos gerados em nossos servidores, nosso Disco Rígido para uso de
backup externo não está possuindo capacidade de armazenamento suficiente para os arquivos.
Por isso solicito a compra de um novo disco de maior capacidade para guarda dos arquivos e assim
manter sempre uma cópia de segurança por de um grande período de tempo.

4.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para aquisição de disco rígido para armazenamento externo.

5.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
- Capacidade: 4TB
- Interfaces: USB 3.0
- NÃO utilizar fonte de alimentação externa, somente o cabo USB
Referencia:
HD Seagate Externo Portátil Expansion USB 3.0 4TB.

6.

PREÇO
Preço médio R$ 588,12 – 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.

8.

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

Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, em
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

g) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
h) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
i)

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

j)

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

k) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo de Referência.
l)
9.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto.
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, 14 de maio de 2018.

Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação

Wilson Molin Junior

De acordo:

Gerente Geral do CAU/SC

Presidente do CAU/SC

