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PREGÃO PRESENCIAL HSPC N.º 20H/0011 – PG 
 

ANEXO IV 
 

TERMO DE REFÊRÊNCIA 
 

1-OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato, aquisição de materiais para substituição 
na usina fotovoltaica, conforme discriminados abaixo: 
 
 AQUISIÇÃO DE 4.360 (QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA) METROS 
LINEARES DE CABO SOLAR PRETO 1KVA/1.8KVCC. 
 
 AQUISIÇÃO DE 4.360 (QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA) METROS 
LINEARES DE CABO SOLAR VERMELHO 1KVA/1.8KVCC 
 
 AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CONECTOR MCA PARA PAINEIS SOLARES. 
 
1.2 COMPOSIÇÃO 
 
CABO FLEXÍVEL ATOXSIL SOLAR 1,8KV C.C.  
 

CONDUTOR: Cabo flexível de cobre estanhado, têmpera mole e classe 5, atendendo à 
norma NBR NM 280. 

ISOLAÇÃO: Composto não halogenado termo fixo. 

COBERTURA: Composto não halogenado termo fixo, antichamas, resistente a radiação UV. 

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 16612 - Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, 
não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre condutores 
- Requisitos de desempenho. 

 

NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280. 

OBSERVAÇÕES: Na gravação do cabo contém a inscrição: USO EM SISTEMA 
FOTOVOLTAICO. 

APLICAÇÃO: 

Utilizado na ligação de arranjos fotovoltaicos em sistemas fotovoltaicos de geração de   
energia. Recomendado para instalações elétricas que necessitem de condutores elétricos 
resistentes à radiação UV, expostos ao tempo e em ambientes salinos. Deve ser utilizado e 
instalado conforme a norma ABNT de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Arranjos 
Fotovoltaicos e norma NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
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2. NORMAS GERAIS  
 
Deverão ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, especificações e recomendações dos fabricantes 
dos materiais, quanto à forma correta de instalação. 
 
Serão obedecidas as seguintes normas: 
 
- NBR 12269:1992 - Execução de instalações de sistemas de energia solar que utilizam 
coletores solares planos para aquecimento de água 
-NBR-5410 (Instalações elétricas em baixa tensão) 
-NBR-5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas),  
-NR-10 (Segurança em instalações e segurança em serviços em eletricidade) 
- NBR 15569 – Sistemas de aquecimento solar de água em circuito direto – projeto e 
instalação 
- NBR 16083 – Manutenção de elevadores e escadas. 
- NBR 6494 – Segurança nos andaimes 
- NBR 7195 – Cores para segurança 
- NBR 7678 – Segurança na execução de obas de construção 
- NBR 12543 – Equipamentos de proteção respiratório 
- NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
 
As normas mencionadas acima não excluem outras reconhecidas, desde que, 
concomitantemente: 

a) assegurem qualidade igual ou superior; 
b) sejam mencionadas pelo Proponente na Proposta; 
c) sejam anexadas na Proposta. 

 
3- OBRIGATÓRIO POR PARTE DA CONTRATADA 
 
3.1. Tem por obrigação a realização da entrega do produto em perfeitas condições, sem 
nenhum tipo de anomalia e ou defeito que impeça de instalação. 
3.1.1. Entrega do produto no local indicado pelo CONTRATANTE, juntamente com nota 
fiscal e demais documentos para conferência do produto. 
 
4. A CARGO DA CONTRATANTE 
4.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste Termo, 
inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 
mudança de Administradora e/ou endereço de cobrança. 
4.2. Permitir livre acesso às instalações aos empregados da CONTRATADA quando 
da entrega do produto. 
4.3. Impedir ingresso de terceiros, para qualquer tipo de intervenção, na sala de 
operações e controle, as chaves de acesso, deverão ser mantidas sempre em local 
seguro, caso legislação local faculte a guarda junto ao cliente.  
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5. A CARGO DA CONTRATADA. 
 
5.1. Deverão ser considerados na emissão de notas fiscais como peças, observando datas 
limites para emiti-las; 
 
5.2. Estar ciente e cumprir o prazo para entrega total dos produtos hora descriminados neste 
Termo de Referencia; 
 
5.3. Não será permitido a circulação de funcionários nas dependências do Hotel que possam 
interferir na convivência dos hóspedes. 
 
6-VALOR 

6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos produtos, conforme 
valores apresentados na proposta comercial, desde que as mesmas quando da 
entrega no local estabelecido estejam intactas, livres de qualquer tipo de avaria, 
somente após conferência e ateste por funcionário designado pelo Sesc. 
      
7-CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
7.1. A proposta comercial apresentada pela CONTRATADA deverá incluir todas as 
despesas necessárias para o fornecimento do objeto, incluindo custos de mobilização, 
desmobilização, frete, transporte, combustível, equipamentos, encargos, taxas, entre outras. 
 
7.2. Despesas com alimentação e estadia, serão por conta da CONTRATADA. 
 
7.3. Quaisquer danos causados a terceiros, oriundos da prestação de serviços de 
manutenção, serão inteiramente responsabilidade da CONTRATADA. 
 
7.4. A CONTRATADA só poderá entregar os serviços, depois que a Fiscalização constatar o 
bom estado de funcionamento dos equipamentos. 
 
7.5. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento da Ordem de 
Compra (OC) enviada pelo CONTRATANTE; 
 
7.6. LOCAL DE ENTREGA: Hotel Sesc Porto Cercado, Localizado à 142km de Cuiabá – 
MT. 
 
 
 

 
 
 

 
 


