
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE:  
 

CORTSI 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: 
 

Wilson Molin Junior 

3. JUSTIFICATIVA  

A solicitação tem por objetivo a aquisição de equipamentos áudio visuais para atender as 

necessidades relativas a realização e transmissão de eventos, cursos, treinamento oferecidos pelo 

CAU/SC para seus servidores, conselheiros e sociedade em geral. 

4. OBJETO: 

Aquisição de equipamentos de sonorização e transmissão. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO    

 
Abaixo as especificações mínimas de cada equipamento.  

 

ITEM 1 

Cod. Comprasnet 

446924 

Projetor Multimídia  
Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.600 Lumens 
Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.600 Lumens  
Resolução nativa: 1920x1200 (WUXGA) 
Razão de aspecto: 16:10  
Razão de contraste: Até 15.000: 1  
Conectividade: 1x HDMI – 1x VGA - Wifi 
Projeção de tela: 35” a 300”  

Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores  
Quantidade: 1 Unidade 
Referência: Projetor multimídia Powerlite U42+ Epson 

ITEM 2 

Cod. Comprasnet 

387905 

Microfones sem fio duplo 
2 x Microfones (mesmo receptor) 
Receptor com 2 (duas) antenas de transmissão 
Volume independente dos microfones no receptor 
Raio de transmissão: 60 Metros  
Alimentação do microfone: 1 Par De Pilhas AA 
Led indicador de carga das pilhas 
Frequência: UHF Banda Alta 
Saída De Áudio Mixado A+Bjack P10 Conector 6,3mm (Não 
Balanceada) 



 

 

Saída De Áudio Independente A E B Xlr-3m (Balanceada) 
Vida útil das pilhas: 6 A 8 Horas (Pilhas Alcalinas) 
Chave de Liga/Desliga 
Case em plástico ou alumínio para transporte 
Quantidade: 1 Unidade 
Referência: Microfone Sem Fio Duplo Leson Ls902 HT 

6. PREÇO 

Preço de referência ITEM 1 - R$ 4.497,44 

Preço de referência ITEM 2 - R$ 699,99 

*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. 

d) Todos produtos devem possuir caixas e manuais, não serão aceitos produtos OEM 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

f) 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. 

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

h) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.  

i) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.  

j) Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  

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

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

m) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto. 

9. 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, 6 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 
De acordo: 
 
 
____________________________________ 

Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação  

Wilson Molin Junior 
 
 
 

 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 

 


