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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 009/2014 

1 – DO OBJETO 

1.2 - Fornecimento de materiais para instalações elétricas e lógicas. 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1 - LOTE 1 - Materiais para instalações elétricas 

Item Descrição U.F. Qtde 

01 

Fio elétrico flexível unipolar; em cobre; têmpera mole; seção nominal (mm²): 2,5 mm², 
encordoamento: Classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de prolivinila (PVC), tensão: 
750V; Cabo unipolar resistente à chama. Observação: 500 M na cor Vermelha;  500 M na 
cor Branca; e  500 M na cor Verde. 

M 1500 

02 

Cabo elétrico pp, material condutor: cobre nu tempera mole, material insolação: composto 
termoplástico PVC / F-ST1, material cobertura: n/a, quantidade condutor: 3, seção 
nominal: 4 mm², tensão: 750 V, cor cobertura: preto, encordoamento: classe 4, 
identificação cabo: cor, tipo: antichama, padrão: NBR 13249, temperatura máxima serviço: 
70 °C. 

M 600 

03 
Disjuntor termomagnético, número polos: monopolar, corrente nominal: 20 A, tensão 
máxima: 380 V, curva disparo/atuação: C, capacidade máxima interrupção: 10 KA, 
padrão: DIN. 

U.N 12 

04 
Disjuntor termomagnético, número polos: bipolar, corrente nominal: 32 A, tensão máxima: 
380 v, curva disparo/atuação: c, capacidade máxima interrupção: 5 KA, padrão: DIN. 

U.N 20 

05 
Abraçadeira não metálica amarração, modelo: simples, material: poliamida 6.6, diâmetro 
amarração: 80 mm, tensão mínima ruptura: n/d, cor: branco, comprimento nominal: 300 
mm, largura: 4,6 mm, referência: T80L, marca: n/a. Obs.: cartela com 100 unidades. 

CT 15 

06 
Lâmpada fluorescente comum, linear, modelo: tubular convencional, bulbo: T8 (26 mm), 
potência: 30 a 32 W, base: G13-Bipino, cor bulbo: branco, temperatura cor: 4000 a 6500 
K, vida útil: 6000 horas/uso. 

U.N 500 

07 
Reator lâmpada, tipo: eletrônico partida rápida, fator potência: alto fator potência, modelo 
lâmpada: tubular, quantidade lâmpadas x potência: 2 X 32 W, Tensão: 127/220 V. 

U.N 200 

08 
Parafuso com bucha de poliamida, modelo: passante, material: n/d, ponta: pontudo, 
comprimento: n/d, rosca: totalmente roscado, corpo: cônico, cabeça: redonda, Encaixe: 
fenda, diâmetro: 1,12'', bucha: S8. Observação: pacote com 100 unidades. 

PCT 10 

09 
Broca helicoidal para metal, material: aço rápido, haste; paralela, diâmetro: 4,00 mm, 
comprimento total: 75 mm, tipo canal: n, sentido corte: direita, série: normal, material 
ponta: n/a, condição trabalho: n/a, padrão: DIN 338. 

U.N 20 

10 
Identificador cabo rede, modelo: cabeça curvada, numeração: 0 a 9, identificação: cor, 
diâmetro cabo: até 6 mm.  Obs.: cores variadas - quantidade: n°0 - 1000; n°1-1000; n°2-
500; n°3-500; n°4-500; n°5-500; n°6-500; n°7-500; n°8-500; n°9-500. 

U.N 6000 
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2.2 – LOTE 2 - Material para instalação lógica 

Item Descrição U.F. Qtde 

01 
Cabo de rede, categoria: Cat 5E; construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de 
condutores sólidos de cobre NU, 24 AWG, isolados em polietileno especial; cor azul; 
capa: PVC na opção CM. 

CX 10 

 

3 – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da solicitação da 
Gerência Administrativa - GAD, mediante pedido de fornecimento que será encaminhado via e-
mail ou fax. 

3.2 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada no Almoxarifado do PRODERJ/Unidade CAERJ, 
localizado na Rua da Ajuda nº 5 / 22º – Centro - Rio de Janeiro - RJ – CEP 20040-000, telefone 
(21) 2333-0282 ou 2333-0284, nos horários de 09h30min às 12h30min e de 14h00min às 
17h30min, de segunda a sexta-feira. 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO 

4.1 - Cabe à empresa contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos 
prazos de entrega dos materiais, visando a sua adequada execução.  

4.2 – Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais e invioláveis.  

4.3 - Os materiais deverão estar cobertos por garantia total sobre quaisquer defeitos de 
fabricação. 

4.4 - Se, quando do recebimento dos materiais, ficar constatado o não atendimento às 
especificações, a empresa fica obrigada a substituí-los, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
por outro que atenda totalmente às especificações constantes neste TR, arcando com todas as 
despesas decorrentes. 

4.4.1 – Serão reprovados os materiais que estejam fora das especificações e/ou do prazo de 
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado. 

4.4.2 - A inobservância ao disposto no item acima implicará no não pagamento do valor devido ao 
fornecedor, até que haja a necessária regularização. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Cumprir com o prazo de entrega dos materiais e dentro das especificações requeridas.  

5.2. - Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser reprovado. 
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5.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Edital e seus anexos. 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Efetuar o devido pagamento, de acordo com as condições estabelecidas no item 16 do 
Edital. 

6.2 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos materiais contratados. 

6.3 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital e seus anexos. 


