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TERMO DE REFERÊNCIA 
COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E SMARTPHONES PARA READEQUAÇÃO DO 

PARQUE DE T.I. DO PROJETO NÚCLEO LUZ 
 

1. OBJETO 
Aquisição de acessórios de informática e smartphones para readequação do parque de T.I. do 
projeto Núcleo Luz. 
 
 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
Todos os acessórios e smartphones, cada um em sua categoria, deverão ser novos, idênticos e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, 
na data de entrega da proposta. 
 
2.1.  01 (um) Estabilizador Multimídia, com as seguintes características: 

Estabilizador Potência: 500VA, Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - nbr 14136, Tensão de 
entrada: 220V 
 
2.2.  04 (quatro) Estabilizador Estação de Trabalho, com as seguintes características: 

Estabilizador Potência: 300VA, Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - nbr 14136, fusível 
retardado: 15A, Tensão de entrada: 220V - Tensão de Saída: 220V 
 
2.3.  01 (um) Cabo de rede preto montado com conector, com as seguintes características: 

Cabo de Rede Cat6 Blindado em Fita e Malha Montado com Conector, Comprimento: 100m, 
Material: STP CAT6 CCA (4*2*0,56mm), banhado a cobre CCA, Cor: Preta, Compatibilidade: 
Ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000 Base TX  
 
2.4.  10 (dez) HD SSD, com as seguintes características: 

HD SSD 240GB Kingston ou Sandisk 
 
2.5.  12 (doze) Mousepad, com as seguintes características: 

Mouse Pad Soft Multilaser AC066 em cores sortidas 
 
2.6.  08 (oito) Mouse óptico com fio, com as seguintes características: 

Mouse com Fio Compact USB U8100010 Microsoft preto 
 
2.7.  02 (dois) Mouse óptico sem fio, com as seguintes características: 

Mouse Sem Fio Mobile Wireless U7Z00008 Microsoft preto 
 
2.8.  08 (oito) Mini Teclado sem fio, com as seguintes características: 

Miniteclado Slim Comfort USB TC154 Multilaser preto 
 
2.9.  04 (quatro) Suporte para notebook, com as seguintes características: 

Suporte para notebook UpTable UP-BL Octoo preto 
 
2.10.  06 (seis) Base para notebook com cooler, com as seguintes características: 

Base para Notebook com Cooler preto 
 
2.11.  09 (nove) Capa para notebook 15.6, com as seguintes características: 

Capa Case Pasta Notebook com Bolso 15.6 preto 
 
2.12.  10 (dez) Fone de ouvido intra-auricular, com as seguintes características: 

Fone de Ouvido com Microfone  
 
2.13.  03 (três) Tripé para smartphone, com as seguintes características: 

Tripé para smartphone ajustável 
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3. JUSTIFICATIVA 

A aquisição destes acessórios e smartphones faz-se necessária em virtude da utilização de sistemas 

e meios tecnológicos que permitam que os colaboradores do projeto Núcleo Luz desenvolvam as 

atividades de suas competências. A aquisição dos estabilizadores, cabeamento de rede, HD SSD, 

mousepad, mouse com e sem fio, mini teclado sem fio, suporte para notebook, base com cooler para 

notebook, fone de ouvido e tripé para smartphone visam garantir a infraestrutura e ergonomia no uso 

dos equipamentos de informática pela equipe. Os smartphones irão viabilizar a comunicação durante 

os períodos de trabalho remoto e de apresentações artísticas, bem como a comunicação institucional 

com o público, a captação e a postagem de imagens e vídeos ao vivo nas redes sociais do projeto. 

A aquisição destes itens contribuirá com a facilitação do desenvolvimento das atividades 

relacionadas à missão de metas da organização com a finalidade de proporcionar agilidade, 

flexibilidade, eficiência, funcionalidade e melhoria nos resultados dos trabalhos realizados pelas 

áreas do projeto, durante atividades internas, atividades externas e na execução de atividades 

artístico-pedagógicas. 

 
 

4. LOCAL DA ENTREGA 

Os equipamentos deverão ser entregues na sede Poiesis, situada na Rua Lubavitch, 64 – Bom Retiro 

– São Paulo – SP – CEP 01123-010. 

 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias da emissão da nota fiscal e entrega dos 

equipamentos no endereço citado no item 4. LOCAL DA ENTREGA. 

 
 

6. PRAZO DE GARANTIA 

O prazo de garantia será de no mínimo 3 (três) meses para todos os itens categorizados como 
estabilizador, HD e smartphone e/ou seguir a garantia do fabricante. 
 
 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento será através do menor valor unitário. 

 
 

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá seguir descritivo de acessórios informados no item 2. DETALHAMENTO DO 

OBJETO deste presente termo de referência seguindo o quadro abaixo. Os valores deverão ser 

demonstrados em Reais (R$). Os acessórios cujos valores sejam cotados em US$ (dólares 

americanos) ou outra moeda deverão ser convertidos para R$ indicando o valor do câmbio utilizado. 

 

A proposta deverá estar datada e assinada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ, com os 

valores de todas as despesas relativas à compra dos acessórios, inclusive impostos, taxas, tributos, 

incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e 

quaisquer outras despesas necessárias à prestação dos serviços. 

 

ITEM TIPO DO ITEM MARCA MODELO 
QTD
E 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

PRAZO 
DE 
ENTREGA 
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 1 Estabilizador Multimídia     1      

 2 
Estabilizador Estação de 
Trabalho 

    4      

 3 
Cabo de rede preto montado 
com conector 

    1      

 4 HD SSD     10      

 5 Mousepad     12      

 6 Mouse óptico com fio     8      

 7 Mouse óptico sem fio     2      

 8 Mini Teclado sem fio     8      

 9 Suporte para notebook     4      

 10 
Base para notebook com 
cooler 

    6      

 11 Capa para notebook 15.6     9      

 12 Fone de ouvido intra-auricular     10      

 13 Tripé para smartphone     3      

14 Celular smartphone 128GB   2    

VALOR TOTAL    

 

 

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Da contratada: 

a) Fornecer os acessórios de acordo com a descrição técnica do termo de referência, 

sendo acessórios novos, sem uso anterior, deverão estar em linha de produção e sem 

previsão de encerramento;  

b) Garantir o funcionamento correto dos acessórios, respaldando o contratante através da 

garantia informada no termo de referência; 

c) Realizar a entrega dos acessórios no prazo informado previamente em proposta 

comercial; 

d) Frete de entrega; 

9.2. Da contratante: 

a) Orientar a empresa quanto ao recebimento e análise da proposta, prazos para 

aprovação da compra e agendamento de entrega dos acessórios; 

b) Realizar o pagamento no prazo. 

 

 

10. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

Para fins de habilitação, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos após solicitado pela 

POIESIS: 

- Inscrição no CNPJ; 
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- Inscrição estadual e/ou municipal;  

- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

- Contrato social e alterações; 

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

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

 

 

 

 

 

São Paulo, 28/04/2022 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de Fábricas de Cultura. 
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11. ANEXO 1 – DIRECIONAMENTO E FINALIDADE DE USO DOS ACESSÓRIOS E 

SMARTPHONES ADQUIRIDOS 

 

Os acessórios e smartphones serão utilizados nas atividades internas do Núcleo Luz - realizadas 

nas instalações da sede do projeto -, bem como nas atividades externas, com as finalidades de uso 

especificadas na tabela abaixo. 

 

TIPO DE ITEM 
SUBTIPO DE 
ITEM 

QTDE FINALIDADE DE USO 
MARCAS 
HOMOLOGADAS NESTE 
PROCESSO 

Estabilizador 
Multimídia 

Infraestrutura 1 

Edição e produção de vídeo, 
imagem e som para as 
atividades artístico-pedagógicas 
e de articulação do projeto 

TS Shara 

Estabilizador 
Estação de 
Trabalho 

Infraestrutura 4 
Readequação do parque de TI 
do projeto 

TS Shara 

Cabo de rede 
preto montado 
com conector 

Infraestrutura 1 

Fornecimento de sinal de rede 
em alta-performance e em 
locais com grandes distâncias 
para as atividades artístico-
pedagógicas do projeto 

Furukawa 

HD SSD Infraestrutura 10 
Upgrade para melhoria da 
performance dos atuais 
computadores do projeto 

Kingston, Sandisk 

Mousepad Infraestrutura 12 
Acessório para uso dos 
computadores e notebooks do 
projeto 

Multilaser  

Mouse óptico 
com fio 

Infraestrutura 8 
Acessório para uso dos 
computadores e notebooks do 
projeto 

Microsoft 

Mouse óptico 
sem fio 

Infraestrutura / 
Ergonomia 

2 
Acessório para ergonomia no 
uso dos notebooks do projeto 

Microsoft 

Mini teclado 
sem fio 

Infraestrutura / 
Ergonomia 

8 
Acessório para ergonomia no 
uso dos notebooks do projeto 

Multilaser 

Suporte para 
notebook 

Infraestrutura / 
Ergonomia 

4 
Acessório para ergonomia no 
uso dos notebooks do projeto 

Octoo  

Base para 
notebook com 
cooler 

Infraestrutura / 
Ergonomia 

6 

Acessório para ergonomia e 
resfriamento dos notebooks do 
projeto, a fim de evitar o calor 
excessivo na máquina e 
aumentar sua vida útil 

Multilaser  

Capa para 
notebook 15.6 

Infraestrutura 9 
Acessório para proteção dos 
notebooks do projeto 

New Cell 

Fone de ouvido 
intra-auricular 

Infraestrutura 10 

Acessório para uso da equipe 
na rotina de trabalho (reuniões 
por vídeo chamada, edição de 
vídeo e som para as atividades 
do projeto, etc.) 

JBL  
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Tripé para 
smartphone 

Infraestrutura 3 
Acessório para apoio dos 
celulares em videochamadas, 
gravações, etc. 

I2Go BT 

Celular 
smartphone 
128GB 

Infraestrutura 2 

Comunicação da equipe durante 
o trabalho remoto e nas 
apresentações artístico-
pedagógicas, bem como 
captação e postagem de 
imagens e vídeos ao vivo nas 
redes sociais do projeto 

Motorola 

 


