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TERMO DE REFERÊNCIA 
Sistema de Registro de Preços 

 
 
1. OBJETO 
 
A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da informação: VPS – Servidor 
dedicado/Cloud, certificação SSL de segurança e manutenção de central telefônica, conforme 
detalhamentos a seguir. 
 
 
Item PRODUTO QTDE VL UN VL TOTAL 

01 Certificado SSL de segurança HTTPS para domínio e subdominios 1 R$ 469,67 R$ 469,67 

02 VPS - Serviço mensal de empresa especializada em serviços de TI - 
Servidor dedicado/Cloud com serviços de hospedagem de site, ftp, e-
mail e backup, com capacidade para se trabalhar com até 5 domínios 
web. 
 
A - Servidor dedicado/Cloud Linux com as seguintes especificações 
mínimas: 
01- 4 vCPU ou 2 cores físicos dedicados; 
02 - 4 Gb de memória;03 - 1 TB de disco;04 - Velocidade de porta de 
internet de no mínimo 100mbps;05 - Transferência de 1TB GB 
mensal; 
06 - Up-time de 99%; 
07 - IOPS tier de 100; 
08 - 1 IP verdadeiro para a internet; 
09 - Respeitar o SLA de 99.5% para Conectividade, Hardware e 
Sistema Operacional; 
10 – Possuir DataCenter em local seguro, com gerador de energia 
próprio, no-breaks redundantes, sistema de refrigeração redundantes 
e no mínimo tripla redundância de link de saída pra internet (3 
carriers);11 - Prover estatísticas completas dos serviços; 
12 - Disponibilidade de ferramenta para gerenciamento de contas de 
e-mail ilimitadas. 
13 -Sistema operacional LINUX, com suporte a todas as ferramentas 
livres de desenvolvimento, entre elas: Apache, TomCat, MySQL, 
PostgreSql, Php, PhpMyAdmin, Ftp, Joomla, WordPress; 
14 – Ferramenta de administração de servidor dedicado com 
flexibilidade (Plesk/Cpanel); 
B – Serviços: 
02 - Criação, configuração e execução de rotina de backups diários, 
semanais e mensais de todas as ferramentas em funcionamento com 
administração pelo fornecedor; 
03 - Gerenciamento, suporte e manutenção das aplicações do 
servidor virtual (manter o VPS em funcionamento com suporte a 
resolução de erros);04 - Suporte 24x7x365 conforme SLA: 02 horas 
para resposta aos chamados; 04 horas para solução de problemas; 
05 - Disponibilização de canal on-line (site) para abertura de 
chamadas, telefônico e e-mail. 

12 R$ 1.516,71 R$ 18.200,52 

03 01 – Serviço único para criação, configuração e manutenção 
necessária para funcionamento completo dos ambientes web da VPS, 
Item A-13 (ferramentas, aplicações e sistema operacional); 

01 R$ 465,00 R$ 465,00 
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04 Manutenção da Central Telefônica 
Serviço mensal de manutenção em horário comercial: 
Central telefonica IMPACTA 94 Intelbras 
01 - E1 de voz 
28 Ramais analógicos 
04 Ramais digitais 

12 R$ 288,33 R$ 3.460,00 

 
2. JUSTIFICATIVA 
A contratação dose serviços se justifica para atender a demanda de tecnologia da informação do 
CRF/SC, sendo os mesmos necessários para desenvolvimento de suas atividades. 
 
3. DA ENTREGA 
A licitante vencedora entregará o serviço contratado por meio desta licitação, no prazo máximo de 
15 (dez) dias corridos após o recebimento da respectiva nota de empenho e/ou assinatura do termo 
de contrato. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
4.1. O fornecedor obriga-se a proceder à entrega dos serviços deste objeto com observância das 
especificações previstas neste Termo de Referência. A inobservância ao disposto deste item, 
implicará no não pagamento do valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a necessária 
regularização. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO CRF/SC 
5.1. Efetuar o recebimento do objeto, verificando se está em conformidade com o solicitado. 
5.2. Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer 
irregularidade prevista. 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado por meio de eletrônico do sistema bancário em conta-corrente da 
Licitante vencedora previsto na legislação vigente; 
6.2. A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários com a apresentação das notas 
fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei 
vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 
6.3. A nota fiscal obrigatoriamente deverá ser eletrônica e o envio do arquivo XML para o endereço 
de e-mail que o CRF/SC informar na ocasião do envio da Autorização de Compra ou Nota de 
Empenho. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis 
consoante ao que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações. 


