ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
Projeto de uma rede aérea com cabo multiplexado desde a derivação da subestação até
a balança, ao qual servirá também como derivação para a rede da escola,ETE, refeitório
e balança, incluindo pontos de iluminação noturna.
2 – JUSTIFICATIVA –
A solicitação decorre, visto que foi identificado pelas empresas que tem efetuado
manutenção na balança do aterro sanitário, que os estragos decorrem da rede elétrica
inapropriada e a falta de aterramento.
No refeitório não há possibilidades dos associados utilizarem panificadora e forno
industrial.
A rede da ETE e da escola devem ser revisadas e readequadas a demanda.
3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS
#Projeto de uma malha de aterramento, com implantação de anel inferior, e aterramento
das bases da balança.
#Projeto das instalações elétricas internas da balança, de forma sobreposta nas
paredes, e instalação de iluminação geral da edificação.
#Projeto de uma rede aérea com cabo multiplexado desde a derivação da subestação
até a balança, ao qual servirá também como derivação para a rede da escola,ETE,
refeitório.
#Projeto de instalação de postes contendo um ponto de iliminação pública e uma tomada
nos setores de tratamento de efluentes, viveiro e Aterro Sanitário, possibilitando
iluminação noturna.
4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Estrada da Laguna, km 05, Tapera dos Quadros- Capão da Canoa- RS das 8:30 as
10:30 ou 14:00 as 16:00, com Sr. Levi
5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Entrega após 15 dias do recebimento do empenho.
6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
Nada a declarar.
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7 – CONDIÇÕES GERAIS
Nada a declarar.
DATA: 1 6 de agosto de 2021.
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