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TERMO DE REFERÊNCIA 
Aquisição de materiais elétricos  

 
1 DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição imediata de materiais elétricos 

para extensão de rede de energia elétrica do padrão até a casa de bombas da nova captação que 

foi construída à Travessa XV de Novembro, 60 e para instalação de nova estação elevatória de 

água tratada do Bairro Areão para o Bairro Retiro dos Girassóis visando atender necessidades do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Itaguara MG. 

 

2 DA JUSTIFICATIVA: 

 Faz-se necessária a aquisição de materiais elétricos para extensão de rede de energia e instalação 

de nova elevatória de água tratada pelos motivos abaixo elencados: 

1. Extensão de rede de energia do padrão até a Casa de Bombas da captação de água bruta 

da Travessa XV de novembro, n.º 60: a extensão de rede ora citada se destina a atender a 

nova captação de água bruta do SAAE Itaguara, obra executada pela empresa 

Nicomáquinas, conforme contrato 007/2020 e seus anexos e aditivos, todos constantes do 

Processo Licitatório 130/2021 – Tomada de Preços n.º 006/2021, no qual não foram 

contemplados os serviços de extensão de rede de energia elétrica por prever-se que o 

padrão seria instalado junto à Casa de Bombas então construída. No entanto, o padrão de 

entrada de energia não pôde ser instalado próximo à casa de bombas devido à falta de 

infraestrutura da CEMIG no local, onde não se tem uma via de acesso pública definida, e 

sim o acesso particular, com apenas quatro metros de largura, acesso esse definido como 

servidão no documento de propriedade do imóvel. Assim, como não foi prevista em 

projeto, nem na planilha orçamentária e memoriais, descritivos e de cálculo da referida 

obra, faz-se necessária a instalação de tal rede para atendimento da casa de bombas, 

levando energia elétrica do padrão até a mesma. Assim o SAAE fará a aquisição dos 

materiais necessários para a extensão de rede e a mesma será executada pelo eletricista 

que mantém contrato de prestação de serviços com a Autarquia. Justifica-se a aquisição 

dos materiais para levar energia elétrica do padrão até a casa de bombas do SAAE 

utilizando a via de acesso deixada como servidão. Os materiais a serem utilizados serão: 

MATERIAL UND QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

Cabo de energia em alumínio 4x16 

mm² 
m 100   
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Armação rex 1 linha reforçada galv. A 

fogo, padrão cemig 
und 4,00   

Eletroduto PVC anti chama rígido 

roscável 1.1/2'' 3 m 
barra 2,00   

Isolador roldana para rex de porcelana und 4,00   

Luva PVC anti chama rígido 1.1/2''  und 4,00   

Curva 90° PVC anti chama rígido 

1.1/2'' 
und 1,00   

Alça pre-formada para cabo 16mm 

quadruplex 
und 4,00   

Abraçadeira galvanizada tipo U 1.1/2”  und 4,00   

Parafuso galvanizado com porca 

5/8x10 
und 4,00   

Conector derivação perfurante 10 a 95 

mm² CDP – CDP 70 
und 8,00   

 

Instalação de nova estação elevatória de água tratada do Bairro Areão para o Bairro 

Retiro dos Girassóis: a estação elevatória de água tratada a ser instalada no Bairro Areão 

trata-se de um conjunto de motobombas utilizado para enviar água deste reservatório para 

outro instalado em outro Bairro, no caso, o Retiro dos Girassóis, e será feita dentro da 

Casa de Bombas já existente ao lado do Reservatório do respectivo Bairro Areão. A 

bomba existente no local hoje já vem sendo utilizada com esta mesma finalidade desde 

2015, no entanto essa bomba foi dimensionada para uma vazão de 18 m³/h e altura 

manométrica de 75 mca. Contudo, atualmente, a população que utiliza água do 

Reservatório do Bairro Retiro dos Girassóis não é somente a população deste bairro e sim 

de diversos bairros que anteriormente eram atendidos pelo Reservatório do Bairro Jardim 

Europa que foi desativado em 2017 por problemas estruturais. Assim os bairros atendidos 

pelo Reservatório do Retiro dos Girassóis já somam mais de 4.000 habitantes, sendo que 

somente nos próximos meses será requerido novas ligações de água pelo Condomínio 

Residencial Olympia, de mais 64 residências. Há de se lembrar que o Bairro Retiro dos 

Girassóis, Retiro da Rua, Bosque Grande Árvore e Jardim Europa III ainda não possuem 

nem 10% dos lotes com construções implantadas o que devemos também considerar em 

cálculos como demanda futura breve, o que somados, irão requerer uma vazão bem maior 

que 18 m³/h. Assim, para execução deste serviço, além da nova Bomba Centrífuga, serão 

necessários os seguintes materiais elétricos: 
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MATERIAL UND QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

Padrão de entrada de energia Cemig tipo C4, 220v trifásico, demanda de 27,1 kva a 38,0 kva 

Eletroduto 1.1/2” m    

Arame galvanizado fio 14 bwg - 2,1 mm 

(0,02747 kg / m) 
kg 0,50   

Cabo unipolar 16,0mm2, isolação 

termoplástico pvc, 450/750kv, temperatura 

70g em serviço continuo, condutor cobre 

nu tempera mole, cl5, anti chama, nbr 

13248 

m 2,00   

Cabo unipolar 35,0mm2, isolação 

termoplástico pvc, 450/750kv, temperatura 

70g em serviço continuo, condutor cobre 

nu tempera mole, cl5, anti chama, nbr 

13248 

m 28,00   

Cabo de cobre nu 10,00mm2, meio duro 

para aterramento e spda, formação com 7 

fios, nbr 6524 

m 7,00   

Eletroduto pvc rígido roscavel ø 1 1/4" 

antichama, cor preta, cl pesada, nbr 15465, 

fornecido c/ luva, barra de 3,0 m. 

und 3,00   

Curva 90g pvc rígido roscavel ø 1 1/4" 

antichama, cor preta cl pesada, nbr 15465. 
und 2,00   

Luva para eletroduto, de pvc rígida 

roscavel antichama, cor preta, classe 

pesada, diâmetro de 1 1/4", conforme nbr 

15465. 

und 1,00   

Caixa p/haste aterr. Quadrada 300x300 mm 

concr. pré-moldado prof 500mm, c/ tampa. 
und 3,00   

Haste aterramento tipo cantoneira aço 

galvanizado p/ imersão quente, 

abas=25x25x5x2400mm, c/ conector-

padrão Cemig. 

und 3,00   

Terminal de pressão para ligação de cabos 

de cobre a barramentos ou estruturas, corpo 

e porca fabricados em bronze, bitola de 

25mm². 

und 1,00   

Caixa de passagem de embutir em chapa de 

aço 200x200x100mm (axlxp), com tampa. 
und 1,00   

Caixa para medidor polifásico e disjuntor, 

padrão Cemig cm-14, com leitura pela via 

pública. 

und 1,00   
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Disjuntor tripolar de 100a, icc de 5kva em 

220v, termomagnético. 
und 1,00   

Bucha e arruela par ø40mm. conj. 2,00   

Poste de aço zincado diam. 102mmx7,0m - 

tipo pa5. 
und 1,00   

Cabeçote de alumínio 135 graus para 

eletroduto de pvc ø 40mm² (1 1/4"). 
und 1,00   

Cinta de aço zincado ø 102mm com 

parafuso. 
und 1,00   

Isolador roldana de porcelana para baixa 

tensão. 
und 1,00   

Armação secundaria de 1 estribo com haste 

ø16x150mm. 
conj 1,00   

Tampão de alumínio ø 102mm para poste 

de aço PA5. 
und 1,00   

 

 

3 DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

As especificações e quantitativos são as citadas acima e no Anexo I deste Termo de Referência. 

 

4 FORMA DE AQUISIÇÃO/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

4.1 Sugere-se que o objeto deste termo de referência seja contratado mediante compra 

direta/dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, II da lei 14.133/21, a fim de agilizar a 

aquisição, visto que os materiais deste termo são necessários para a melhoria e complementação 

de vazão para o abastecimento de água tratada na dentro do Município de Itaguara, que se torna 

mais crítico neste período, devido ao auge da estiagem. Contudo, a possibilidade de compra sob 

essa modalidade dependerá do valor estimado da contratação, que deverá ser cotado pelo setor de 

compras. 

 

5 DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

5.1 O produto objeto deste Termo de Referência será solicitado por meio da emissão de Nota de 

Empenho, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação, 

acompanhamento e controle dos itens a serem fornecidos, possibilitando a verificação da 

conformidade do produto entregue com o solicitado para a CONTRATADA.   

 

6 DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES: 

6.1 A estimativa de preços deverá conter discriminação detalhada, de acordo com a especificação 

do material, contendo preço unitário e total, cotados em moeda nacional, já consideradas as 
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despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente 

nos preços para execução do objeto. 

  

7 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 

7.1 A entrega do produto, objeto do presente Termo de Referência, será acompanhada e 

fiscalizada pelo servidor José Francisco de Moura, ora designado pelo CONTRATANTE como 

fiscal, a quem caberá determinar o que for necessário à regularização de eventuais problemas 

constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os 

limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 8.666/93. 

7.2 Caberá a CONTRATADA, a designação formal de um representante para responder perante 

o CONTRATANTE, pela execução do Contrato. 

 

8 DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PRODUTO: 

8.1 Os produtos objeto deste termo de referência deverá ser entregue em até 48 (quarenta e oito) 

horas a contar da emissão da Nota de Empenho/Ordem de Serviço. 

 

9  DO LOCAL DE ENTREGA: 

9.1 Os produtos deverão ser entregues nas dependências da Autarquia à Rua Geraldo Oliveira 

Lima, 110, Bairro Alto Santa Cruz, em Itaguara/MG. 

 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 – Entregar os produtos em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo 

de referência e nota de empenho;  

10.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com pessoal de 

sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 

10.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 

Contratante ou a terceiros; 

10.4- Comprovar compatibilidade com as condições de regularidade perante o INSS, FGTS e 

Fazenda Pública e demais qualificações exigidas no processo de compra. 

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas, prazos e condições contratuais. 
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11.2 Rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, notificando-a para proceder à correção. 

11.3 Efetuar pagamento ao contratado no prazo e forma estipulados no contrato/edital, mediante 

a entrega de Nota Fiscal/Fatura, de conformidade com as autorizações expedidas pelo SAAE de 

Itaguara.  

 

12 DO PAGAMENTO: 

12.1 Os pagamentos ocorrerão em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento e inspeção dos 

produtos entergues, condicionado à apresentação da Nota Fiscal. 

12.2 O pagamento será efetuado através de boleto ou de depósito/transferência em conta 

bancária indicado pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e inciso II do §4º do art. 40 da 

Lei nº 8.666/93. 

12.3 A retenção do pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a 

CONTRATADA não cumprir o estabelecido neste termo de referência. 

  

3 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar em sanções previstas na Lei 8.666 de 1993. 

 

14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do SAAE, no 

exercício de 2021, obedecendo às Classificações Orçamentárias. 

 

Itaguara, 30 de agosto de 2021. 

 

 

Cristiane Maria das Dores Freitas 

Diretora do SAAE 
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ANEXO I 

 

MATERIAL UND QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

Cabo de energia em alumínio 4x16 

mm² 
m 100   

Armação rex 1 linha reforçada galv. A 

fogo, padrão cemig 
und 4,00   

Eletroduto PVC anti chama rígido 

roscável 1.1/2'' 3 m 
barra 2,00   

Isolador roldana para rex de porcelana und 4,00   

Luva PVC anti chama rígido 1.1/2''  und 4,00   

Curva 90° PVC anti chama rígido 

1.1/2'' 
und 1,00   

Alça pre-formada para cabo 16mm 

quadruplex 
und 4,00   

Abraçadeira galvanizada tipo U 1.1/2”  und 4,00   

Parafuso galvanizado com porca 

5/8x10 
und 4,00   

Conector derivação perfurante 10 a 95 

mm² CDP – CDP 70 
und 8,00   

Eletroduto 1.1/2” m    

Arame galvanizado fio 14 bwg - 2,1 mm 

(0,02747 kg / m) 
kg 0,50   

Cabo unipolar 16,0mm2, isolação 

termoplástico pvc, 450/750kv, temperatura 

70g em serviço continuo, condutor cobre 

nu tempera mole, cl5, anti chama, nbr 

13248 

m 2,00   

Cabo unipolar 35,0mm², isolação 

termoplástico pvc, 450/750kv, temperatura 

70g em serviço continuo, condutor cobre 

nu tempera mole, cl5, anti chama, nbr 

13248 

m 28,00   

Cabo de cobre nu 10,00 mm², meio duro 

para aterramento e spda, formação com 7 

fios, nbr 6524 

m 7,00   

Eletroduto pvc rígido roscavel ø 1 1/4" 

antichama, cor preta, cl pesada, nbr 15465, 

fornecido c/ luva, barra de 3,0 m. 

und 3,00   

Curva 90g pvc rígido roscavel ø 1 1/4" und 2,00   
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antichama, cor preta cl pesada, nbr 15465. 

Luva para eletroduto, de pvc rígida 

roscavel antichama, cor preta, classe 

pesada, diâmetro de 1 1/4", conforme nbr 

15465. 

und 1,00   

Caixa p/haste aterr. quadrada 300x300 mm 

concr. pré-moldado prof 500mm, c/ tampa. 
und 3,00   

Haste aterramento tipo cantoneira aço 

galvanizado p/ imersão quente, 

abas=25x25x5x2400mm, c/ conector-

padrão Cemig. 

und 3,00   

Terminal de pressão para ligação de cabos 

de cobre a barramentos ou estruturas, corpo 

e porca fabricados em bronze, bitola de 

25mm². 

und 1,00   

Caixa de passagem de embutir em chapa de 

aço 200x200x100mm (axlxp), com tampa. 
und 1,00   

Caixa para medidor polifásico e disjuntor, 

padrão Cemig cm-14, com leitura pela via 

pública. 

und 1,00   

Disjuntor tripolar de 100a, icc de 5kva em 

220v, termomagnético. 
und 1,00   

Bucha e arruela par ø40mm. conj. 2,00   

Poste de aço zincado diam. 102mmx7,0m - 

tipo pa5. 
und 1,00   

Cabeçote de alumínio 135 graus para 

eletroduto de pvc ø 40mm² (1 1/4"). 
und 1,00   

Cinta de aço zincado ø 102mm com 

parafuso. 
und 1,00   

Isolador roldana de porcelana para baixa 

tensão. 
und 1,00   

Armação secundaria de 1 estribo com haste 

ø16x150mm. 
conj 1,00   

Tampão de alumínio ø 102mm para poste 

de aço PA5. 
und 1,00   

 


