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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Depârtâmento de Compras e Licitações - CRC/AL

TERMO DE ABERTI-ÍRA DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2020 procedemos a abertura deste volume n'I do
processo n" 2020/000084, que se inicia com a folha n"01. Para constar, eu André Luís
Trindade de Assis, subscrevo e assino.

Departamento de Compras e Licitações.

q"d)"'. L.-r. àr D,'^t
André Luís Trindade de Assis

Assistente Administrativo
Setor de Compras e Licitações
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OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Serviço de Backup em
Nuvem.

SETOR
SOLICITANTE:

Central de Processamento de Dados - CPD

JUSTIFICATIVA A Contrataçào de empresa para realização do serviço de Backup em
Nuvem. se dá pela necessidade que a principal base de dados de
informações compreende os arquivos gerados pelo sistema Spider,
sistema este que contém dados cadastrais de todos os profissionais da
contabilidade, bem como de empresas contábeis, além dos dados
internos do próprio Conselho como, por exemplo, o sistema
financeiro, o de fiscalização e o administrativo.

A maior paÍe do trabalho realizado pelos funcionários da entidade
envolve armazenamentos, exclusôes e consultas constantes ao
sistema. Assim, mostra-se essencial ter a guarda destas informaçôes
fora da instituição, visto que apesar de serem realizados backups
internos da base de dados do Conselho pelo Setor de Tecnologia, o
armazenamento em nuvem garante uma maior proteção, haja vista
que as informaçôes não ficarão mais centralizadas âpenas em um
local. Riscos como quebra de equipamentos, contaminaçâo por vírus
ou até mesmo incêndio ou furto durante a noite de computadores
podem trazer danos irrepaníveis para o funcionamento do CRCAL.

Atualmente encontra-se em execução a prestação do serviço de
nuvem pela empresa Avante Tecnologia, no entanto, o contrato expira
no mês de março do corrente ano, sendo necessária a realizaçào da

renovação do contrato ou contratação de outra empresa para prestar o
serviço de armazenamento das informações geradas.

PROJETO: 5002
CONTA-CONTABIL: 6.3. l .3.02.01 .005
GESTOR EFETIVO: ASSINATURÁ

GESTOR
SUBSTITUTO

T]RGENCIA TENDENCIA GUT:

Técnico em Informática

Êu'riri,

ASSINATURÂ:

CRAVIDADE:



a cRc CONSELIIO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

M

coNsÉl.toRÉGroÀl Lo€coNr auoADE
oEÀ-Àrá^s

De acordo.
Para festação do Presi

a o Filha

Autorizo a abertura do respectivo processo conforme preconiza a legislação e demais

noÍÍnas

dos Santos

Presidente do CR
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DOCUMENTO DE FORMALIZAçÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Setor Requisitantê (Unidadêrsetor/Depto): Central de Processamento de Dados -
CPD

Matrícula:59Responsável pela Demanda:
Marcelo Oliveira Araú1o

Telefone: (82]' 31 94-301 7E-mail:
cpd@crcal.org.br

A Contratação de empresa para realização do serviço de Backup em Nuvem, se dá pela

necessidade que a principal base de dados de informações compreende os arquivos
gerados pelo sistema Spider, sistema este que contóm dados cadastrais de todos os

profissionais da contabilidade, bem como de empresas contiibeis, além dos dados

intemos do próprio Conselho como, por exemplo, o sistema financeiro, o de fiscalização
e o administrativo.

A maior parte do trabalho realizado pelos funcioná,rios da entidade envolve
armazenamentos, exclusões e consultas constantes ao sistema. Assim, mostra-se

essencial ter a guarda destas informações fora da instituição, visto que apesar de serem

realizados backups intemos da base de dados do Conselho pelo Setor de Tecnologia, o

aÍrnazenamento em nuvem garante uma maior proteção, haja vista que as informações
não ficarão mais centralizadas apenas em um local. fuscos como quebra de

equipamentos, contaminação por virus ou até mesmo incêndio ou furto durante a noite
de computadores podem trazer danos ineparáveis para o funcionamento do CRCAL.

Atualmente encontra-se em execução a prestação do serviço de nuvem pela empresa

Avante Tecnologia, no entanto, o contrato expira no mês de março do corrente ano,

sendo necessária a realização da renovação do contrato ou contrzttação de outra empÍesa

de armazenamento daso

01 -s de Backu em Nuvem

Mês de ma de 2020

Fiscal (Se ecessário):

Nome:
MatrÍcula:

Equipe de Planeiamento:

Nome: Maria Francisca da Silva
Araújo Filha
Matrícula: 23
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í, JustiÍicativa da necessidade da contratação dê sêrviço terceirizado,
considerando o Planeiamento Estratégico, se o

2. Quantidade de a ser contratada.

3. Prêvisão de data em deve ser iniciada a dos servicos

4. lndicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
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Nome: Kedson de Queiroz Andrade
Matrícula: 57

Nome: Vera Lucia Braga
Matrícula: 35

Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), Íoi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s)
de suas atribuições.

vMarcelo Oliveira Araújo

Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2020

Técnico em lnformática
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