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TERMO DE REFERENCIA - TR

Núcleo Emitente: Tecnologia

Data Emissão
19/11/2020

ASSUNTO: Aquisição de Mesa de Som para o Auditório do Museu da Língua Portuguesa.

1 – OBJETO:
Aquisição de 1 (uma) mesa de som digital.

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Hardware:


33 faders motorizados (32 canais + 1 master)



48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return)



20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub



8 grupos DCA com Roll-out



32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas
RCA stereo em linha



16 saídas XLR analógicas



Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo
de armazenamento USB



1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D



4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay.



Fonte Bivolt;



Estar em linha de produção ativa do fabricante, não se admitindo equipamento
descontinuado ou fora de linha de produção.

Garantia:
 Garantia de 1 (um) ano.
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3. PROPOSTA:
 As propostas deverão ser encaminhadas por email até às 18h do dia
25/11/2020, para o endereço compras@museulp.org.br.
● A Proposta comercial deverá conter valor unitário;
● O Cronograma de desembolso em consonância com entrega;
● Prazo de Entrega;
● Fabricante;
● Garantias;
 Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade
empresária do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) que atenda às exigências mínimas contidas no presente Termo de
Referência.

4. DÚVIDAS:
Dúvidas devem ser encaminhadas para compras@museulp.org.br. As respostas serão
dadas também por email.

5. DO PAGAMENTO:
O proponente, ao apresentar a sua proposta comercial, estará ciente dos prazos de
pagamentos estabelecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro, ciente de que não
haverá pagamentos antecipados ou fora do prazo pactuado.
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Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados apenas nos dias 15 e 25, conforme
o cronograma abaixo:

a) Material e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu da Lingua
Portuguesa entre os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado no dia 25 do mesmo
mês;
b) Material e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu da Lingua
Portuguesa l entre os dias 16 e 30, o pagamento será efetuado no dia 15 do mês
seguinte.

O IDBrasil se reserva o direito de selecionar os participantes, comprar parcialmente

os itens deste TR, de acordo com a disponibilidade financeira, cancelar ou suspender
este processo de compra.

