
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. ÁREA SOLICITANTE: Gerência De Fiscalização 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: Mayara Regina De Souza 

3. OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamento de gravação 
digital de imagens (DVR) e câmera de vídeo monitoramento 

4. JUSTIFICATIVA  

O setor de atendimento da Gerência Técnica e a Gerência de Fiscalização do CAU/SC se 
encontram em sala térrea com acesso direto à rua. Este formato facilita a recepção do 
público e o andamento das atividades fins da instituição. Contudo, tanto funcionários 
quando cidadãos que se dirigem a este Conselho ficam vulneráveis, considerando o 
crescente índice de criminalidade. 
 
Nesse contexto, oferecer maior segurança no ambiente de trabalho torna-se essencial para 
a perfeita execução das atribuições e para o bem-estar dos que ali frequentam. Sendo 
assim a aquisição de câmeras de vídeo monitoramento e de equipamento de gravação 
digital de imagens (DVR) irá contribuir preventivamente contra a ocorrência de eventuais 
ilícitos e qualquer fato danoso ao patrimônio, além de possibilitar a identificação de possível 
infrator e servir como elemento coercitivo de delitos. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Abaixo as especificações mínimas de cada equipamento.  
 

ITEM 1 
Cod.  Comprasnet 

450793 

DVR 
Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica + 
IP 
Visualização em 1080p 
Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p 
Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC 
Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca por 
movimento 
Suporte a 1 disco rígido de até 10 TB 
Quantidade: 1 Unidade 
Referência: Intelbras MHDX 1108 



 

 
 

ITEM 2 
Cod.  Comprasnet 

150334 

Câmera Full HD 
Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e 
analógica² 
Resolução Full HD (1080p) 
Sensor: 2 megapixels CMOS 
Alcance IR: 20 m 
IR inteligente: Sim 
Day & Night: Automático (ajustável), colorido, P&B 
Quantidade: 1 Unidades 
Referência: Intelbras 1220B G4 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   

O prazo para entrega é de 30 (trinta) dias. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, e 
sua entrega deverá ser devidamente acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, em embalagem 
apropriada, situação que será conferida pelo setor competente para o seu recebimento. 

7. PREÇO 

O valor global estimado para aquisição é de R$ 537,58 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Fornecer os produtos em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de 
referência e em seu anexo;  
 
Entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da 
Nota de Empenho;  
 
Entregar o objeto em sua embalagem original, não podendo, em hipótese alguma, materiais 
diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa; 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da CONTRATADA;  
 
Atestar o recebimento do objeto a ser adquirido, rejeitando-o caso não esteja de acordo com 
as especificações constantes deste Termo;  
 
Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste documento, após o 
cumprimento das formalidades legais. 

10. FISCALIZAÇÃO  

A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada pela coordenação de T.I  



 

 
 

DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência da contratação será de 60 dias, contados a partir da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 

Florianópolis/SC, 30 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Mayara Regina de Souza 

Gerente de Fiscalização CAU/SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 
 

DDO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Atesto que existem recursos orçamentários para a presente contratação. 

Rubrica orçamentária: ________________________________________________. 

 

Em ___/____/_____. 

 

 

Filipe Lima Rockenbach 



 

 
 

Gerente Administrativo e Financeiro 

 


