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ANEXO II   

PROPOSTA COMERCIAL  

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 
 
PROCESSSO nº 7.970/2021 
PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2022 
 

OBJETO: A 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 EM TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Item Descrição do objeto Unid. Quant. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

  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. 

Serv.     1 

  

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.  

Serv.     1 

  

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.  

Serv.     1 

  

4 

CHAVE SECCIONADORA E DISJUNTOR (Atrás da Cabine)   

• Lubrificação e ajuste das partes móveis.  

• 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.    

Serv.     1 

  

5 CHAVE SECCIONADORA 220 V (BT – 630Amp., dentro da Serv.     1   
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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.      

Valor R$ R$ R$ 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

 

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço completo: 

 

CEP: Fone: Fax: 

I.E. e/ou C.C.M. nº  CNPJ nº Data: 

Banco: Agência nº C/C nº 

 

• Prazo de entrega: 

• Prazo de pagamento: 

• Validade da proposta: 60 dias 

• Garantia do Serviço: 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos preços acima ofertados encontram inclusos, entre outros, tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e descarga, obrigações financeiras de qualquer 
natureza, e demais componentes do custo da execução do objeto da presente licitação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que estou ciente e aceito todas as exigências, normas e prazos estabelecidos 
neste edital e seus Anexos. 
 
- Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato: 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cédula de Identidade (R.G.) nº _________________________________________________ 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) nº _________________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________________________________ 
Dados Bancários____________________________________________________________ 
 

Cidade, _____ de _______________ de 2022. 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 


