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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO:  

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INSTALAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA 

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA SIMPLIFICADA 

DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA (CABINE PRIMÁRIA) COM POTÊNCIA DE 225 KVA E TENSÃO 

PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA NOMINAL DE 220V E 127 V, DA CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, 

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA, nas condições e quantidades previstas no Edital e seus anexos 

1.2 É requisito imprescindível de contratação que a empresa concorrente de instalação, correção e manutenção 

elétrica seja devidamente legalizada, regularizada e do ramo de elétrica com experiência em correção e 

manutenção de subestação primária que funciona com voltagem de 13,8 KV ou maior.  

1.3. A empresa contratada deverá apresentar ART do responsável técnico pelos serviços constantes neste 

Termo de Referência.  

1.4. Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá entregar um relatório por escrito sobre os serviços 

executados, as condições dos equipamentos e os resultados das medições.    

 

 

Item Descrição do objeto 

  1 

Atividades Fundamentais:   

• Efetuação e tramitação de toda a documentação e comunicação com a Concessionária 

fornecedora de energia.  

• Limpeza geral do ambiente do cubículo. 

• Reaperto de todos os parafusos e conexões. 

• Reaperto de todos os pontos de fixação das grades. 

• Verificação do estado geral dos componentes. 

• Medidas de segurança e uso de Epis no interior da Cabine.  

• Acompanhamento do desligamento da energia pela   

Concessionária.  

• Medição da resistência do aterramento. 

2 

 

TRANSFORMADOR:  

• Análise do óleo isolante. 

• Averiguação e eliminação de possíveis vazamentos. 

• Complementação e filtragem do óleo isolante se  

necessário. 

• Limpeza externa geral.  

• Medição elétrica de isolação e demais medições 

preventivas.  

3 

CHAVE SECCIONADORA 13,8 KV e FUSÍVEIS (Dentro da Cabine) 

 

• Lubrificação e ajuste das partes móveis. 

• Verificação dos contatos. 

• Limpeza geral. 

• Medições elétricas de isolação e demais medições 

preventivas.  

4 
CHAVE SECCIONADORA E DISJUNTOR (Atrás da Cabine)   

• Lubrificação e ajuste das partes móveis.  



Câmara Municipal de Osasco 
Estado  de  São  Paulo                       
 

 

2/5 

 

Fl._______ Processo nº 7.970/2021 

Servidor (a)____________________   

 

• Verificação dos contatos. 

• Limpeza geral. 

• Medições elétricas de isolação e demais medições 

preventivas.  

• Organização de cabos elétricos de modo a propiciar as 

medições elétricas rotineiras.    

5 

CHAVE SECCIONADORA 220 V (BT – 630Amp., dentro da Cabine) 

• Substituir a chave seccionadora atual de 630 amp. por 

outra nova com as mesmas características.  

• Substituir os fusíveis nh da chave seccionadora atual por  

fusíveis novos com as mesmas características dos fusíveis em operação.    

• Corrigir cabos com isolação deteriorada, cortando as  

pontas queimadas e refazendo os terminais das pontas.  

• Reorganizar os cabos dentro do painel de energia de 

forma que não atrapalhe o fechamento total das portas de proteção e ainda propicie as medições 

elétrica de rotina.      

 

2.  ESPECIFICAÇÕES: 

 

2.1. O material necessário para a realização geral dos serviços será da responsabilidade da CONTRATADA e 

deverá obedecer a todas as normas técnicas em vigor.  

2.2. Os equipamentos substituídos (chave e fusíveis e terminais) deverão ser destinados ao setor de 

Manutenção, visto que os fusíveis nh atuais podem ser futuramente usados em caso de uma substituição 

emergencial e provisória. 

2.3. Toda a manutenção corretiva e preventiva deve ocorrer prioritariamente em dias sem expediente (final de 

semana ou feriado prolongado).  

2.4. Pequenos ajustes indispensáveis à consecução do objeto poderão ser propostos pela CONTRATADA 

durante a realização dos serviços e só poderão ser executados com a anuência da CONTRATANTE, sem que 

haja quaisquer ônus ou acréscimos de valores à CONTRATANTE.    

2.5. O objeto deverá ser entregue em total condições de uso. 

2.6. A CONTRATADA deverá fazer o descarte (fora da Câmara) de sujeiras e restos de materiais oriundos da 

consecução do objeto.   

2.7. As empresas concorrentes poderão visitar os locais descritos para analisar pormenores técnicos de modo 

geral, em horário e dia agendados com a CONTRATANTE, não podendo alegar desconhecimento sobre as 

especificações do objeto após a assinatura do Contrato.    

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A manutenção preventiva da Cabine Primária evita falhas técnicas e promove a boa conservação dos 

equipamentos elétricos de grande porte dentro da Cabine. Além disso, é necessário fazer a substituição da 

chave seccionadora de 630 amp. do quadro de energia de 220 V e seus fusíveis nh, pois os contatos da 

seccionadora estão prejudicados por causa de um curto. Desse modo, a manutenção da Cabine visa 

promover o bom funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos da Câmara Municipal de Osasco e ainda 

contribui para a qualidade do trabalho dos servidores da Câmara, garantindo a continuidade dos serviços 

legislativos como um todo. 
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4. ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1. A CONTRATADA deverá manter um preposto (Chefe ou líder) no local de execução dos serviços, sito a 

Av. dos Autonomistas, 2607 – Centro – Osasco/SP, para supervisionar e prevenir ações de risco à equipe 

técnica da CONTRATADA.  

4.2. Constatadas quaisquer irregularidades no objeto, a Câmara Municipal de Osasco poderá rejeitá-lo no todo 

ou em parte, determinando a realização dos serviços novamente. 

4.3. No caso de rejeição do objeto, no todo ou em parte, a CONTRATADA é responsável pela retirada de 

materiais e pelos custos de transporte e demais gastos.  

4.4. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade e 

durabilidade do objeto entregue.   

4.5. A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou notas implica apenas recebimento provisório.  

4.6. A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido nas cláusulas deste Termo resultará na 

aplicação das sanções previstas por inadimplemento de acordo com a Lei 8666/93.  

4.7. No preço contratado deverá ser considerado todo o material a ser utilizado para a realização dos serviços, 

bem como toda a mão de obra empenhada na realização.  

4.8. No preço contratado deverão estar incluídos todos os tributos, contribuições, taxas, frete, transporte e 

demais encargos incidentes para a perfeita execução do contrato. 

4.9. Os materiais utilizados devem estar em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT).  

4.10. Após a fiscalização, os serviços em desacordo com o especificado serão rejeitados devendo a 

CONTRATADA arcar com o ônus advindo da irregularidade e providenciar a devida regularização.  

4.11. O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 3 dias em dias sem expediente na Câmara 

Municipal Osasco, exceto a análise do óleo que poderá ter prazo maior, sendo justificado pela CONTRATADA.   

4.12. A execução dos serviços consiste em inspeção, limpeza geral e correção dos defeitos, fazendo reparos 

e substituição de peças.  Após a correção deverá a CONTRATADA verificar as condições técnicas dos 

equipamentos.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Ficam sob a responsabilidade da CONTRATADA: 

5.1.1. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por este Termo;  

5.1.2. substituir às expensas todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e 

padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto a seu uso dentro 

do prazo de garantia.  

5.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); 

5.1.4. não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato; 

5.1.5. manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

5.1.6. responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros 
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que incidam ou venham a incidir na execução do contrato, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

CONTRATANTE; 

5.1.7. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus subordinados, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.2. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas e recomendações, em especial, as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

5.4. Caso os serviços realizados pela CONTRATADA apresentem defeitos após a finalização ou durante o 

período de garantia de mão-de-obra e do material, a CONTRATADA deverá agendar com a CONTRATANTE 

o dia e o horário para a reparação ou troca de material em acordo com este Termo de Referência. 

5.5. EPI e ferramentas são da responsabilidade da CONTRATADA.   

5.6. A Câmara Municipal de Osasco não terá qualquer responsabilidade trabalhista, tributária, civil, 

administrativa e de qualquer outra natureza perante os profissionais contratados pela empresa para a 

execução do objeto do presente contrato. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

6.1. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

6.2. Solicitar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações, notificando a CONTRATADA 

por escrito, quando for o caso, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção.  

6.3. Proporcionar as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços contratados.  

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas e serviços prestados pela 

CONTRATADA, os quais, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, 

não devem ser interrompidos.    

6.5. A CONTRATANTE deverá acompanhar a execução dos serviços.   

 

 

7. DA GARANTIA 

 

7.1. Após a entrega definitiva do objeto, o prazo da garantia terá início e será de pelo menos 12 meses no que 

diz respeito à solidez e a segurança do objeto deste Termo.  

7.2. No caso de perda de qualidade em razão de materiais e de má realização dos serviços, a CONTRATADA 

deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, providenciar correções e substituições no prazo máximo de 

10 (dez) dias contados a partir da data da comunicação.   

 

8. DO PREÇO 
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8.1. O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto, englobando todos os custos diretos e 

indiretos. 

8.2. Todos os custos relacionados com materiais, remoção de sujeiras, equipamentos e mão-de-obra, 

destinados à prestação dos serviços serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

9.  DO PAGAMENTO 

 

9.1. Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal de 

Osasco, até o prazo máximo de 5 (cinco) dias após a emissão do Termo de Recebimento definitivo ou ateste 

no verso da Nota Fiscal/Fatura, por meio de depósito na conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA, 

mediante documentação fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 

9.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Processo Administrativo, 

número do Pregão, número do Contrato, valor total dos serviços, indicando o número da conta corrente, banco 

e agência com a qual opera, sob pena de retenção do pagamento. 

9.3. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o parágrafo primeiro desse item começará a fluir a partir 

da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem incorreções. 

9.4. A recusa ou retenção de pagamentos pela Câmara Municipal de Osasco, motivada por descumprimento 

de obrigações decorrentes de atos omissivos ou comissivos exclusivamente atribuídos à CONTRATADA não 

gerará o direito a reajustamento, correção ou quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Osasco. 

9.5. A Câmara Municipal de Osasco fará seus pagamentos por meio de depósito bancário creditado 

diretamente na conta corrente de titularidade exclusiva da CONTRATADA a ser previamente indicada. 

 

 

Osasco, 25 de maio de 2022. 

 

Anderson Gonçalves da Paixão 

Diretor-Geral 


