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Solicitação de Aquisição Via ARP
Código:


FOR-DILOG-001-01 (v.01)

Solicitação nº: 93
Objeto da Compra/Contração
Material de Consumo ( x )
Material Permanente ( )
Serviço ( )

Solicitante
Unidade solicitante: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Responsável pela solicitação: Afonso Evangelista Araújo
Telefone(s): 3302-0360
E-mail: afonso.araujo@tjac.jus.br

Descrição do Objeto





Justificativa da aquisição
A necessidade da aquisição ocorre por conta da falha de 03 (três) discos da Storage Huawei 02 (HUA02), o que inviabiliza a restauração de backup de qualquer aplicação (SEI, SAJ, folha de pagamento, etc.) em caso de falha desses sistemas.

Se alguma das aplicações supramencionadas falhar e houver a necessidade de restauração, poderá haver perda de dados ou a não restauração do backup, o que ocasionará a parada do sistema afetado, impactando diretamente a prestação jurisdicional.

Trata-se uma situação CRÍTICA, motivo que justifica a solicitação de aquisição, objetivando a necessidade urgente de troca deste componente.

A necessidade imediata são de 06 discos, entretanto poderá vir a precisar de outras substituições, motivo pelo qual pedimos o registro de 50 discos.
Local de
consumo ou aplicação dos serviços


O material será utilizado no servidor da Sala Segura do TJAC.


Modelo Storage que o disco deverá ser compatível
Modelo Disco
S/N de discos para referência
QTD Aquisição sob demanda
QTD para registro
Modelo 1 - HUAWEI-OceanStor




5600 V3




Device Model: 5600 V3




Version:	V300R006C50




Patch Version: SPC100 SPH120




SN:




210235980510G1000014




WWN:	21004482e5a5930c







NL-SAS 3TB

210235965710G6000029


25


50
Modelo 2 - HUAWEI-OceanStor 5600 V3

210235965710G6000018


Device Model: 5600 V3




Version:	V300R006C50




Patch Version: SPC100 SPH120




SN:




210235980510G6000014




WWN:	2100749d8f36be30













Rio Branco-AC, 26 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por Afonso Evangelista Araujo, Diretor, em 26/03/2022, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1162514 e o código CRC B31A9921.
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