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1. OBJETIVO GERAL  
 

Fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos para a prestação 
de serviços de manutenção de subestações elétricas das Fábricas de Cultura de 
Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Brasilândia e Jaçanã.  

Obedecendo as especificações constadas na NR-10, onde os equipamentos, 
ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados 
ao trabalho de alta tensão, na qual devem ser submetidos a testes elétricos ou 
ensaios de laboratório anualmente. 
 
  
2. JUSTIFICATIVA  
 
 Conforme descrito na Norma Regulamentadora (NR-10), é estabelecido os 
requisitos mínimos objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta 
ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços de eletricidade. 
 Aplicando às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo 
as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações 
elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as 
normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, e, na ausência ou 
omissão destas, as normas internacionais cabíveis. 
 
3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 
3.1. A contratação da Empresa será feita sob regime de empreitada por Preço Global, 
considerando projeto, emissão de ART, material, mão de obra especializada, 
devendo-se valer da análise prévia da visita decorrente de agendamento com os 
responsáveis mencionados abaixo nas unidades das Fábricas de Cultura de Segunda à 
Sexta feira das 9:30 às 16:00 hrs. nos seguintes endereços: 

 
 F. C. Jardim São Luís: Rua Antônio Ramos Rosa, nº 651 

Jardim São Luís - São Paulo / SP - Telefone: 5510-5530 

Supervisora Adm.: Tatiane Almeida – Gerente: Juliana Aguiar; 
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 F. C. Vila Nova Cachoeirinha: Rua Franklin do Amaral, nº 1.575 

Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo / SP - Telefone: 2233-9270; 

Supervisor Adm.: Paulo Rogério – Gerente: Rubens Morais; 

 

 

 F. C. Capão Redondo: Rua Algard, nº 82  

Jardim São Bento – São Paulo / SP – Telefone: 5822-5240 

Supervisor Adm.: Andrey Goulart – Gerente: Bianca Sindona; 

 

 F. C. Brasilândia: Rua General penha Brasil, 2508 

Brasilândia – São Paulo / SP - Telefone: 3984-5673 / 3984-5956 

Supervisora Adm.: Denise Paulino – Gerente: Maria Antonieta; 

 

 F. C. Jaçanã: Rua Raimundo Eduardo da Silva, nº 138 

Jova Rural – São Paulo / SP - Telefone: 2249-8010-98262-1673 

Supervisora Adm.: Fabiana Ramos – Gerente: Grace Damiana; 

 

3.2. A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar 
como serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de 
Referência.  
 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
4.1. A empresa deverá efetuar prévia visita aos prédios do Programa Fábricas de 
Cultura para elaboração da proposta, que deverá ser agendada com cada unidade 
através de telefone e horário marcado, conforme a disponibilidade dos responsáveis 
pelo acompanhamento e horários descritos no item 3.1 deste presente Termo de 
Referência. 

  

4.2. A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os 
seguintes documentos:  
 

• Inscrição no CNPJ;  

• Inscrição estadual e/ou municipal;  

• Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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• Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

 

 

• Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

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

• Relação de empresas onde tenha prestado o tipo de serviço, objeto da Tomada de 

Preços.  

• Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a realização de serviços, ou 

Atestado de Capacidade Técnica emitidos por órgãos públicos ou privados.  

• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

• Certidão de Regularidade de situação com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

• Certidão Negativa  

 

4.3 A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 5 (cinco) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, com todos os materiais e equipamentos a 

serem utilizados na obra e todos os periféricos para execução dos serviços, assim 

como deixar limpos todos os espaços utilizados na manutenção, assim como retirar 

todos os materiais e resíduos da execução do serviço contratados;  

 

4.4. Os serviços deverão ser dirigidos por funcionários devidamente habilitados.  

 

4.5. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina 
do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria do 
Ministério do Trabalho nº 3214, de 08 de Junho de 1978.  

 

4.7. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, 
obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-6.  

 

4.8. Deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida.  
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5. ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 
5.1 Especificações  
 
 Serão executados os serviços, inspeções e correções dos seguintes 
componentes: 
 

 Disjuntores (es) – Limpeza, calibragem e lubrificação do mecanismo de 
manobra, simulações e testes de sobrecorrente e falta de fase, medição de 
resistência de contato e isolação e reaperto de conexões elétricas; 

 Transformadores – Ensaios de resistência de isolação, relação de 
transformação, resistência ôhmica e inspeções gerais (reapertos, limpeza e 
etc.); 

 Chaves Seccionadoras – Ensaios de resistência de isolação, limpeza dos 
contatos elétricos e lubrificação; 

 TPs/TCs – Ensaios de resistência de isolação reapertos e limpeza; 

 Isoladores – Ensaios de resistência de isolação, reapertos e limpeza; 

 Cabos e Muflas 15/20KV – Ensaios de resistência de isolação; 

 Buchas de Passagem – Ensaios de resistência de isolação, reapertos e limpeza; 

 Para-raios de Linha -  Ensaios de resistência de isolação aterramento e 
reapertos dos cabos de terra; 

 Barramentos – Reapertos das conexões elétricas e inspeção de temperatura; 

 Reles de Proteção -  Inspeção das atuações, calibração dos supervisores de 
tensão relés de falta de fase e relés de desligamento e disparo de atuação para 
disjuntor; 

 Aterramento -  Inspeção do sistema de aterramento através de manutenções 
das conexões, verificações de cabos elétricos, ensaios de resistência de 
aterramento (Termômetro); 

 Limpeza -  Limpeza geral das cabines de média tensão. 
 
 
5.2 Relatórios e laudos 
 

 Todos os serviços mencionados acima obedecerão as Normas: 
o NBR 10576; 
o NBR 5356;  
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o NBR 7967. 
As normas e instruções gerais ELETROPAULO-CESP-CPFL. Será fornecido 
relatório pós-serviços para apresentação junto aos órgãos fiscalizadores. 
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6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  
 
6.1. Valor Global em reais, para manutenção de subestações elétricas, no valor global 
deverá estar incluso projeto, ART, materiais e mão de obra para os serviços descritos 
no presente Termo de Referência.  
 
 
7. GARANTIA DOS SERVIÇOS  
 
7.1. A proposta deverá fornecer prazo de garantia dos serviços a partir da entrega da 
obra e contados a partir da vistoria final.  
 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. O prazo de execução dos serviços é de 45 dias, contados a partir da data da 
emissão da ordem de serviço.  
 
 
9. DOS PREÇOS E PAGAMENTOS  
 
9.1. O pagamento dos serviços será efetuado conforme medições periódicas, para 
isto será necessário a apresentação de cronograma físico financeiro já na 
apresentação da proposta, as medições se dará na conclusão dos serviços executados 
em cada unidade das Fábricas de Cultura descritas neste Termo de Referência e com 
pagamentos em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal.  
 
 
 
 
São Paulo, 29 de Agosto de 2016.  
RENZO DINO SERGENTE ROSSA  
DIRETOR  
PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA. 
   

 

 

 


