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TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
 

 
Núcleo Emitente:  Tecnologia 

Data Emissão 
23/03/2023 

ASSUNTO: Aquisição de materiais para ampliação dos pontos de rede 

1. OBJETO:  
Aquisição de materiais para ampliação dos pontos de rede para o Museu da Língua Portuguesa, conforme 
itens abaixo: 

 
• 4 Caixas de cabo de rede cat 6 
• 1 Path panel cat6 24 portas 
• 20 keystone cat 6 
 
Contratante / Local de Entrega: 

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE 
CNPJ: 10.233.223/0002-33 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 
Praça da Luz, s/n - Luz – Centro 
CEP 01120-010 – São Paulo – SP 
 

Entregas: das 09h às 17h, de segunda a sexta-feira; 

 
2.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Caixa de cabo de rede 
 
- Metragem total do cabo na caixa: 305 metros 
- Cor da capa do cabo: Cinza 
- U/UTP: não blindado 
- Ambiente de instalação: Interno 
- Ambiente de operação: Não agressivo 
- Compatibilidade: Toda a linha FCS 
- Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG 
- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. 
- Resistência de Isolamento: 10000 MO.km 
- Quantidade de Pares: 4 pares, 23AWG 
- Peso do cabo: 42 kg/km 
- Temperatura de Instalação 0C a 40C 
- Dimensões da embalagem: 40 / 27,5 / 38 cm (Prof / Larg / Alt) 
 
Classe de flamabilidade: 
- CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 (UL1685) 
- CMR: norma UL 1666 (Riser) 
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Normas Aplicáveis: 
- TIA-568-C.2 e seus complementos 
- ISO/IEC 11801, UL 444 
- ABNT NBR 14703 
- ABNT NBR 14705 
 
Certificações: 
- UL Listed E160837 
- ETL Listed 3050027 
- ETL Verified J20021181 
- ETL 4 conexões 3073041 
- ETL 6 conexões 3118430 
- ANATEL: 1145-04-0256 
 
Path Panel 24portas 
 
Categoria 6 U/UTP 
24 posições 
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 
22 a 26 AWG 
Largura de 19” e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks 
Possui local para identificação das portas 
Fornecido na cor preta 
Pintura especial anticorrosão 
Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC 
Compatível com plugs RJ-45 e RJ-11 
Produto que atende políticas de respeto ao meio ambiente 
 
Keystone Cat6 
 
Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; 
Performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros; 
Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); 
Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m 
de ouro; 
Montado em placa de circuito impresso dupla face; 
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Possibilidade de fixação de ícones de identificação; 
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 
22 a 26 AWG; 
Capa traseira já fornecidas com o conector; 
Disponível em pinagem T568A/B; 
Fornecido nas cores Bege e Branco; 
Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas. 
 

 
3. DO ENVIO E DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

As propostas orçamentárias deverão apresentar: 

• No preço, devem prever custos diretos e indiretos necessários à completa e integral execução, sem isto se 
limitar, todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, ônus e encargos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto deste termo e estar devidamente datado e assinado pelo responsável da 
empresa ou responsável elaboração da proposta. 

• Identificação Institucional do proponente e seus contatos/endereçamentos tais como: CNPJ; Razão Social; 
Endereço; Telefone; E-mail e responsável pela proposta e técnica; 

• Validade da Proposta; 
• Fabricante e Assistência técnica;  
• Frete;  
• Prazo e condições da garantia;  
• Prazo de entrega; 
• É obrigatório a apresentação do CNAE junto à Proposta Comercial em consonância com o objeto deste 

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

linha de produção. 
• O Proponente, ao apresentar a sua Proposta Comercial, estará ciente dos prazos de pagamentos 

estabelecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro (item 4 a seguir), não haverá pagamentos 
antecipados ou fora do prazo pactuado no contrato de prestação de serviços; 
 

As propostas e o cadastro de fornecedores (https://www.idbr.org.br/formularios/ ) deverão ser 
encaminhadas para os e-mails compras@museulp.org.br ,  até às 18h do dia 30/03/2023. A análise será 
feita pelo critério de técnica e preço. O anúncio do proponente vencedor será apresentado 
exclusivamente no dia do IDBRASIL. 

“Por fim, o IDBRASIL reitera seu compromisso e a total observância aos princípios gerais da 
Administração Pública, garantindo-se a ampla participação, concorrência e isonomia entre os 

interessados”. 

https://www.idbr.org.br/formularios/
mailto:compras@museulp.org.br
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4.  PAGAMENTO. 

11.1  A descrição para emissão das Notas Fiscais deverá constar no campo discriminação a rubrica 
e/ou origem dos recursos que serão informados pelo museu por ocasião dos pagamentos.  

11.2 Os pagamentos pela prestação dos serviços serão efetuados 10 dias após a quinzena na qual a 
nota fiscal for recebida pelo financeiro do Museu da Língua Portuguesa, ou seja: 

 
• Notas        Fiscais        emitidas         e         enviadas         para         o         e- mail 

compras@museulp.org.br entre os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado no dia 25 do 
mesmo mês. 

• Notas        Fiscais        emitidas         e         enviadas         para         o         e- mail 
compras@museulp.org.br entre os dias 16 e 30, o pagamento será efetuado no dia 10 do mês 
seguinte. 

• A NF da respectiva cobrança deverá ser emitida de acordo com o CNAE do serviço realizado. 
• As    notas    fiscais    devem    ser    emitidas    e    enviadas    para    o    e- mail 

compras@museulp.org.br dentro do mês de competência da prestação de serviços, sob pena 
de não serem aceitas fora do prazo aqui estabelecido. 
 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS:  
• A contratação deste serviço não estabelece qualquer forma de associação ou relação entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, especialmente as de natureza previdenciária, trabalhista e 
societária, eis que este Contrato determina que todas as relações entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA são de natureza meramente civil.  

• Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade empresária do ramo, 
conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que atendam às exigências 
mínimas contidas no presente Termo de Referência, pessoa jurídica de direito privado, incluindo 
Microempresas e/ou aquelas enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI. 

• Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail: 
compras@museulp.org.br e felipe.macchiaverni@idbrasil.org.br . 

O IDBRASIL SE RESERVA O DIREITO DE PRORROGAR, SELECIONAR OS PARTICIPANTES, CONTRATAR 
PARCIALMENTE OS ITENS DESTE TR, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, CANCELAR 
OU SUSPENDER ESTE PROCESSO SELETIVO. 
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