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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.0.DO OBJETO: 

 

Contratação de empresa especializada na área de segurança eletrônica para execução de projeto de 

sistema de CFTV e assessoramento técnico quando da implantação do sistema. 

 

Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à contratação, sob regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de empresa especializada na área de segurança eletrônica para 

elaboração de projeto de sistema de CFTV. 

 

A tecnologia de CFTV a ser adotada no projeto será preferencialmente IP e/ou analógica. O 

monitoramento e o armazenamento deverão ser realizados de forma centralizada no CFTV do prédio da 

Casa das Rosas, devendo o controle de acesso monitorado ser 24/7, informando o melhor sistema de 

backup e a estimativa do volume a ser armazenado. A temporalidade do armazenamento deverá ser pelo 

período de 30 (trinta) dias. 

 

2.0. JUSTIFICATIVA: 

 

Visando implementar as normas de segurança no prédio da Casa das Rosas, propõe o presente Termo de 

Referência a fim de contratar empresa especializada na área de Tecnologia da Informação para 

implantação de sistema de segurança eletrônica através de Circuito Fechado de TV (CFTV). Tal sistema é 

importante ferramenta na prevenção de possíveis delitos, uma vez que possibilita o monitoramento on-

line da circulação de pessoas nas dependências internas e externas do prédio. 

A existência desse sistema é considerada pela POIESIS como um indicador estratégico que mede o índice 

de unidades consideradas seguras. 

A implantação do sistema não exclui a necessidade da vigilância efetuada por agentes de segurança e 

vigilantes terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de antecipar as 

ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as características peculiares de cada 

edificação. 

 

3.0.EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

 

Projeto de Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

3.1 Executar o Projeto de implantação por meio dos seguintes documentos: Desenhos (plantas baixas, 

detalhes, cortes, (fornecidas pela POIESIS), e com visualização em perspectiva, quando necessário), 

Especificações Técnicas, Planilhas orçamentárias (analíticas e sintéticas) com indicação dos preços 

unitários e totais, Cronograma e Planejamento Básico das atividades relativas à elaboração do Projeto  e 

para a instalação e início de operação dos equipamentos. 

3.1.2 Os documentos apresentados deverão conter todas as informações e elementos que possibilitem a 

adequada compreensão do projeto elaborado, permitindo a sua correta e precisa implantação. 

3.3 Instalar os equipamentos nas definições dos pré definidos em planta baixa. 

3.4 Detalhar a lista de materiais necessárias para a execução física do projeto básico aprovado, 

contemplando especificações técnicas e quantitativas de cada material sugerido. 
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3.5 Sempre utilizar quando possível o sistema de cabeamento estruturado e ou serão aproveitados a 

infraestrutura existente. 

3.6 As plantas baixas dos foros serão disponibilizadas, oportunamente, em formato digital (pdf) pela 

POIESIS. 

 

4.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Apresentar cronograma das etapas da elaboração do projeto, de acordo com as etapas descritas nesta 

especificação técnica e outras que julgar necessárias. 

b) Assumir inteira responsabilidade técnica pelo projeto a ser executado, nos termos das normatizações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de outros órgãos normativos; 

e) Comunicar, por escrito, imediatamente, ao Gestor do Contrato, a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis. 

f) Executar os serviços com observância das especificações técnicas regulamentação aplicável ao caso, 

com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário. 

g) Manter seus profissionais, enquanto permanecerem nas dependências da Contratante, com o uso de 

uniforme com logotipo da empresa ou crachá de identificação. 

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, 

correndo por sua conta o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, bem como 

de indenizar todo e qualquer dano ou prejuízo pessoal e material causados, voluntária ou 

involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequência da execução dos serviços 

contratados, providenciando, sem alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata 

reparação dos danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a Terceiros. 

l) Não transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma, parcial ou integralmente, nem 

subcontratar a prestação a que está obrigada. 

 

5.0. RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

 

5.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais de nível que se coadunem às necessidades dos 

serviços previstos para a execução do objeto.  

 

 

7.2. VISTORIA DO LOCAL - FACULTATIVA: 

 

7.1.2 A empresa poderá visitar o prédio da Casa das Rosas, indicados no Anexo I, para tomar 

conhecimento do serviço e verificar as dificuldades e as condições de trabalho envolvidas. Por se tratar de 

vistoria facultativa, sua realização não ensejará a emissão de comprovante. 

7.1.3 As dúvidas de natureza técnica, porventura surgidas por ocasião da visita, serão esclarecidas e 

respondidas através de email direcionados para e marcelogarcia@poiesis.org.br. 

7.1.4 Em hipótese alguma, o desconhecimento das reais condições dos locais poderá ser alegado como 

justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço. 

 

7.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ELEMENTOS PARA A PROPOSTA COMERCIAL: 

 

7.3.1 Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos previstos neste 

Termo contiver o MENOR PREÇO GLOBAL para a execução completa do serviço. 

7.3.2 A empresa deverá apresentar sua proposta comercial informando o preço global para a execução 

completa do objeto, devendo o valor proposto descrever e incluir todos os custos diretos e indiretos. 
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8.0. PAGAMENTO: 

 

8.1 O pagamento à Contratada será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data de 

emissão da NF. 

8.2 Fica a Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as condições de 

habilitação estão mantidas. 

 

 

9 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos da 

Poiesis os seguintes documentos: 

 

 Inscrição do CNPJ; 

 Contrato Social; 

 Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Certidão de Inexistência de Débitos relativos às Contribuições Sociais; 

 Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 Dados Bancários da empresa; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade 

comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade 

civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares para celebração do contrato. 
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ANEXO I 

 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

 UNIDADES AC (m2) ENDEREÇO 

01 Casa das Rosas  Av. Paulista, 37 – Cerqueira Cesar 

 

 

ITEM QTD LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO 

1 1 ELEVADOR 

2 1 SALA DE GRAVAÇÃO (MANSARDA) 

3 1 HALL DE ACESSO ESCADAS (MANSARDA) 

4 1 TERRAÇO FUNDO EXTERNO (PISO SUPERIOR) 

5 1 TERRAÇO FRENTE EXTERNO (PISO SUPERIOR) 

6 1 TERRAÇO LATERAL EXTERNO (PISO SUPERIOR) 

7 1 HALL DE ACESSO ESCADAS (PISO SUPERIOR) 

8 1 HALL ACESSO ELEVADOR E TERRAÇO (PISO SUPERIOR ) 

9 1 HALL ACESSO BIBILIOTECA (PISO SUPERIOR) 

10 1 HALL CENTRAL ESCADA VITRAL (PISO SUPERIOR) 

11 1 VARANDA FRENTE EXTERNO (TERREO) 

12 1 VARANDA LATERAL EXTERNO (TERREO) 

13 1 HALL ACESSO LIVRARIA E SAIDA LATERAL (TERREO) 

14 1 HALL PRINCIPAL RECEPÇÃO (TERREO) 

15 1 HALL PRINCIPAL RECEPÇÃO (TERREO) 

16 1 HALL DE ACESSO ESCADAS (TERREO) 

17 1 ESPAÇO COPA (TERREO) 

18 1 ACESSO EXTERNO LATERAL (TERREO) 

19 1 ACESSO EXTERNO LATERAL (TERREO) 

20 1 ACESSO ESCADA FUNDO (TERREO) 

21 1 ACESSO FUNDO BICICLETARIO (TERREO) 

22 1 ACESSO ESCADA VARANDA LATERAL (TERREO) 

23 1 CORREDOR CENTRAL (PORÃO) 

24 1 ALMOXARIFADO (PORÃO) 
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