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TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de Empresa especializada para correções no sistema elétrico de iluminação 
interna da edificação da Fábrica de Cultura de Capão Redondo 

 
1-OBJETIVO GERAL  
 
Revisão geral dos quadros de distribuição de energia elétrica da Fábrica de Cultura Capão 
Redondo, para melhoria e segurança das instalações elétricas com fornecimento de materiais.  
 
2-JUSTIFICATIVA 
 
As instalações do prédio estão dotadas de Disjuntores Diferenciais Residuais  - DRs  
adequados para detectar correntes de fuga superior ao valor nominal . São destinados a 
proteção de pessoas e indicados para tomadas, pois fazem a prevenção de choques elétricos. 
Entretanto, não são adequados para o circuito de iluminação e estão provocando a queima de 
muitas lâmpadas .  Há necessidade de substituição dos disjuntores em atendimento à Norma 
ABNT NBR 5410.  
Outrossim, alguns interruptores quando acionados acendem todas as lâmpadas do andar. 
O seccionamento desses circuitos permitirá selecionar os ambientes que necessitam de 
iluminação e economizar energia elétrica. 
 
3-ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Revisão geral dos quadros de distribuição de energia elétrica de todos os andares. 
3.2 Substituição de disjuntores DR  na rede de iluminação por disjuntores adequados.  
3.3 Readequação dos circuitos de iluminação dos corredores e do 7º andar inteiro. Os atuais 
interruptores acendem todas as lâmpadas simultâneamente . Seccionamento do circuito com 
instalação de interruptores  que possibilitem o acendimento intercalado das lâmpadas. 
Separação do circuito da Sala da Administração para possibilitar o acendimento das 
lâmpadas do ambiente independentemente dos demais ambientes do andar. 
3.4 Revisão das tomadas  do 7º andar colocadas sequencialmente na mesma fiação para 
ligação de vários equipamentos que são utilizados simultaneamente. 
3.5 Instalação e/ou substituição  de todos os materiais necessários à readequação , tais como 
cabos flexíveis complementares , terminais pre-isol, ilhós estanhados, módulos, tomadas, 
interruptores, chaves magnéticas, suportes, placas, etc. 
3.6 Limpeza geral dos locais objetos da revisão. 
3.7 Atender as exigências constantes  da  Norma NBR 5410  - Instalações elétricas de Baixa 
Tensão.  
 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O local da prestação de serviços será na Fábrica de Cultura Capão Redondo, sito à Rua 
Algard nª 82  - São Paulo, SP.  
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios, na 
qualidade e quantidade especificada no Termo de Referência e em sua proposta; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes  execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Contratante; 
Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Contratante ou a terceiros; 
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
quando for o caso; 
Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver a alocação 
de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço 
residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Contratante, bem como as 
respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e 
assinadas, para fins de conferência. 
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante 
no item anterior; 
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
Instruir os empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;  
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação de 
serviços; 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Termo; 
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato e Termo de Referência; 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contrata, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, ficando prazo para a sua correção; 
Pagar à Contrata o valor resultante de prestação do serviço, na forma do contrato; 
 
DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
O prazo para a execução dos serviços será de 20 (vinte) dias após assinatura do contrato. 
 
DO PAGAMENTO 
  - 40 %  (quarenta por cento ) de sinal e  pagamento do valor restante  10 (dez)  dias após 
entrega e aprovação dos serviços objeto deste Termo, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. 
  - Por ocasião do pagamento serão retidos os tributos incidentes e que deverão ser 
recolhidos no ato do pagamento, de acordo com a legislação vigente. 
 
DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
O CONTRATADO, 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; 
Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados em se tratando de 
sociedade comercial/empresária, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedade 
civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
Comprovante de endereço da empresa 
Comprovante de conta bancária em nome da empresa 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
A Contratada não poderá ceder a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações e direitos 
decorrentes deste contrato; 
O Prestador de serviço será responsável por todas as despesas fiscais, tributárias e despesas 
de transporte, e alimentação decorrente do serviço contratado. 
Forma da apresentação da proposta comercial – Valor Global em reais proposto para a 
execução dos serviços mencionados no termo de referência; 
A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
qualificação exigidas. 
 
São Paulo,  26 de Fevereiro de 2014. 
 
Renzo Dino Sergente Rossa 
Diretor- Fábricas de Cultura 


