TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA ANUAL DAS INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DA
S/A ÁGUA E ESGOTO JUNDIAÍ
REV.1 – 07/05/21

1.0 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS INSTALAÇÕES DE
MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DA S/A ÁGUA E ESGOTO JUNDIAI em atendimento às
normas e legislações aplicáveis a este tipo de instalação.
2.0 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Tem por finalidade o presente Termo de Referência, identificar, quantificar e caracterizar
os serviços necessários para execução da MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS
INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DAE S.A. ÁGUA E ESGOTO.
A DAE possui 16 unidades alimentadas em Média Tensão (13,8kV, 13,2kV e 11,4kV),
demandando assim equipamentos de transformação para redução desta tensão. Fazem parte destes
equipamentos chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores de corrente e potencial
(utilizados para medições), transformadores de potência, barramentos e isoladores, entre outros
equipamentos.
Os equipamentos e instalações em Média Tensão exigem manutenções preventivas e
ensaios periódicos, de forma a manter a segurança das instalações e também atender a
normatizações técnicas. A periodicidade mínima para execução destes trabalhos é de uma vez ao
ano.

A DAE efetua anualmente processo de contratação do trabalho de manutenção preventiva
nas cabines de Média tensão de suas unidades. Os mesmos são realizados, unidade a unidade,
conforme calendário definido em conjunto com a empresa contratada, dentro dos critérios
estipulados pela contratante em edital.
Devido à especificidade dos trabalhos a serem executados e os equipamentos de ensaio
necessários, realiza-se a contratação de empresa especializada, com comprovada experiência na
execução de serviços em cabines primárias e instalações de média tensão.
O objetivo é assegurar que as expectativas da DAE S.A. Água e Esgoto em receber um
serviço de excelência, dentro do prazo previsto e respeitando as Normas Técnicas Brasileiras e
padrões da DAE com economia e produtividade.
A Contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execução de seu contrato.

3.0 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
Os trabalhos a serem realizados deverão atender aos requisitos mínimos descritos e
especificados neste termo de referência.
O escopo da presente contratação compreende a realização de manutenção preventiva nas
instalações de Média Tensão referenciadas nesse termo, assim como realização das consequentes
Análises Termográficas.
3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS (TODOS OS ITENS/UNIDADES DAE):
Considerando as atividades técnicas, relação de equipamentos e considerações sobre cada
unidade, descritas nos itens apropriados a seguir, apresentar orçamento para realização dos
trabalhos solicitados.
As programações das paradas junto às concessionárias de energia deverão ser realizadas
pelas Contratadas, seguindo rigorosamente as datas e horários definidos juntamente com a
Contratante.

As Contratadas deverão definir em seu pessoal, os Responsáveis Técnicos por cada
trabalho, que deverão estar presentes durante as paradas. Estes Responsáveis Técnicos deverão ter
o contato registrado na solicitação de desligamento junto à CPFL.
Os Responsáveis Técnicos das Contratadas deverão apresentar à Contratante, com no
mínimo 5 dias de antecedência à cada parada, a relação de funcionários que participarão da mesma.
Se solicitado pela fiscalização DAE, deverão enviar também a relação das atividades a serem
realizadas por cada funcionário, emitindo cronograma que demonstre ser possível a realização de
todos os trabalhos, com a equipe definida, dentro do tempo disponível.
As equipes das Contratadas deverão chegar aos locais das paradas, com todas as
ferramentas, materiais, equipamentos de proteção individual e dispositivos de detecção de tensão,
bloqueio de religamento, aterramento temporário e sinalização (conforme NR-10), com no
mínimo 30 minutos de antecedência ao horário agendado para a parada, de modo a realizar
as verificações e preparativos, antes do desligamento.
Não será necessária a realização de procedimentos de integração dos funcionários em datas
antecipadas, porém a antecedência citada no item anterior precisa ser seguida, inclusive para as
orientações e documentações de Segurança do Trabalho. Os horários de religamento definidos
não poderão ser adiados.
As Contratadas deverão prever e manter na obra durante as paradas, parafusos
sobressalentes, conectores diversos, trechos de barramentos e cabos, fusíveis, entre outros
materiais que julgar necessários para substituição imediata, em caso de dano causado por seu
pessoal durante as paradas.
Todas as verificações e medições que apresentarem resultados insatisfatórios deverão ser
apresentadas imediatamente para a fiscalização da Contratante presente na parada.
Serão considerados concluídos os trabalhos de cada item (possibilitando assim o
faturamento conforme as condições comerciais definidas junto à DAE) somente após o
recebimento do Relatório dos serviços realizados e resultados dos ensaios e análises, com a
respectiva ART dos serviços executados.

3.2 – INFORMAÇÕES DE ESCOPO E CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS DE
CADA UNIDADE/ITEM:
3.2.1 – ITEM 1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO
ANHANGABAÚ – ETA-A:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rua Hermenegildo Almeida, s/nº, Anhangabaú, Jundiaí/SP
Localização: -23.194640, -46.897448
Código CPFL: 2.036.272.066
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração.



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.
Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.



(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado
(em barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios,
precisarão ser refeitas, quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente
qual o componente com isolação deficiente.

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos
contatos fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos
disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 1:

Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, em Sábado, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 14
de Agosto, com desligamento das 08h às 12h.
Esta unidade conta com sanitário e bebedouros, porém distantes do local dos trabalhos.
Importante: A unidade será alimentada por gerador próprio durante a execução dos trabalhos.

Fotos/Equipamentos presentes na unidade:

Vista Externa da Subestação.

Vista Interna da Subestação.

Cela de entrada:





Cabeamento externo / muflas;
Para-raios (3 unidades);
Barramentos e isoladores;
Relé PEXTRON URPE 7104.

Cela Trafo iluminação:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TJ 45kVA 13,8kV/220V.

Cela disjuntor principal:





Seccionadora tripolar 15 kV;
Barramentos e isoladores;
TC’s de proteção (3 unidades);
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé secundário).

Cela Trafo 1:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/220V.

Cela Trafo 2:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/220V.

3.2.2 - ITEM 2 – CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA – CASAS:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rodovia D. Pedro I, s/nº; Itatiba/SP (saída km 98)
Localização: -23.004523, -46.765516
Código CPFL: 10.725.296 (CPFL Paulista)
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 2:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 12
de Agosto, com desligamento das 08h às 10h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe, esta unidade conta com sanitário, porém distante do local dos trabalhos.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 2:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

 Transformador a óleo TUSA 112,5kVA 11,4kV/220V

3.2.3 - ITEM 3 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO RIO
ATIBAIA:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rodovia D. Pedro I, s/nº, Itatiba/SP (próximo km 98)
Localização: -23.004523, -46.765516
Código CPFL: 10.725.300
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 3:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de até 2 dias
de duração de desligamento, em dias úteis. Serviços que não dependem do desligamento da
concessionária poderão ser agendados para execução, antes ou após o desligamento, reduzindo o
tempo do mesmo. Trabalhos no horário comercial.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução no dia
12 de Agosto.
Não há bebedouro / água potável no local, cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. A unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). Existe alimentação elétrica disponível,
porém, a cerca de 100 metros do local da subestação.
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 3:

Subestação ao ar livre.

Legenda para visualização:
(A) Cubículo de medição:






Cabeamento externo / muflas;
Seccionadora tripolar de entrada;
TP’s de medição;
TC’s de medição;
Barramentos e isoladores;

(B) Cubículo de disjuntor de entrada:







Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar;
TC’s de proteção;
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.);
Cabeamento externo / muflas.
4 Relés PEXTRON 7104.

(C) Bay do Trafo 1:
 Conexão ao barramento aéreo;
 Seccionadora tripolar;
 Transformador a óleo NATIVA - 2MVA - 11430/2300V.
(D) Cubículo do disj. do Trafo 1:






Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar;
TC’s de proteção;
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.);
Cabeamento externo / muflas.

(E) Cubículo do disj. do Trafo 2:






Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar;
TC’s de proteção;
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.);
Cabeamento externo / muflas.

(F) Bay do Trafo 2:
 Conexão ao barramento aéreo;
 Seccionadora tripolar;
 Transformador a óleo NATIVA - 2MVA - 11430/2300V.

(G) Bay do Trafo 3:
 Conexão ao barramento aéreo;
 Seccionadora tripolar;
 Transformador a óleo Siemens - 2MVA - 11651/2300V.

(H) Cubículo do disj. do Trafo 3:






Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar;
TC’s de proteção;
Disjuntor PVO AEG DSF (motorizado/relé sec.);
Cabeamento externo / muflas.

Cubículos de disjuntores dos motores (Casa de Bombas Rede 1200mm):

Painéis dos disjuntores (interno à Casa de Bombas):










Cabeamentos externos / Muflas;
7 unidades – Chave seccionadora tripolar;
8 unidades – Disjuntor PVO AEG modelo DSF (motorizado, relé secundário);
4 conjuntos de TP’s e TC’s (são 4 motores);
Relé Multifuncional INEPAR – PMII – S/N: 970145 – 5 A - Bomba 1;
Relé Multifuncional INEPAR – PMII – S/N: 970144 – 5 A - Bomba 2;
Relé Multifuncional GEC ALTHON – CTM (E) 40BF06M6 S/N: 0498RN0098 – 5 A – Bomba 3;
Relé Multifuncional GEC ALTHON – CTM (E) 40BF06M6 S/N: 0498RN0097 – 5 A – Bomba 4.

Cubículos de disjuntores dos motores (Casa de Bombas Rede 700mm):

Painéis dos disjuntores (interno à Casa de Bombas):









Cabeamentos externos / muflas;
4 unidades – Chave seccionadora tripolar;
6 unidades – Disjuntor sobro magnético Suvenia (motorizado, relé secundário);
3 conjuntos de TP’s e TC’s (são 3 motores);
1 Relé PEXTRON URPM6302 (Bomba 1);
3 Relé INEPAR – PMII (Bomba 2);
3 Relé INEPAR – PMII (Bomba 3).

3.2.4 - ITEM 4 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO ELOY
CHAVES:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Av. Benedito Storani, esq. R. Veiga – Eloy Chaves, Jundiaí/SP
Localização: -23.187029, -46.961293
Código CPFL: 2.036.273.569
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral dos painéis blindados e áreas onde estão instalados os equipamentos,
incluindo varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da cabine.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 4:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
3 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 12
de Setembro, com desligamento das 08h às 11h.
Esta unidade conta com sanitário e bebedouros.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 4:
Subestação ao tempo (blindada), com transformadores de potência a óleo também ao tempo.

Vista Externa:

Cubículo medição:







Buchas
Para-raios
Barramentos e isoladores
Seccionadora tripolar 15 kV
TC’s de medição (3 unidades)
TP’s de medição (3 unidades)

Cubículo disjuntor principal:





Seccionadora tripolar 15 kV
Barramentos e isoladores
TP’s de comando (2 unidades)
Disjuntor PVO (relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG)

Cubículo de seccionadoras:
 2 unidades - Seccionadoras tripolares 15 kV com fusíveis
 Barramentos e isoladores

Transformadores de potência:
 2 unidades - Transformadores marca Itaipu 13,8kv-380/220V; 300kVA;

3.2.5 - ITEM 5 – SEDE DA DAE / SA:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rod. Vereador Geraldo Dias, 1500, Vila Hortolândia, Jundiaí/SP
Localização: -23.163735, -46.907024
Código CPFL: 2.036.294.191
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 5:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, em Sábado, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 26
de Setembro, com desligamento das 08h às 12h.
Esta unidade conta com sanitário e bebedouros.
Importante: A unidade será alimentada por gerador próprio durante a execução dos trabalhos.

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 5:
Subestação:

Vista externa:

Vista Interna (Parcial):

Cela de medição:







Cabeamento externo / muflas;
Para-raios (3 unidades);
Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar 15 kV;
TC’s de medição (3 unidades);
TP’s de medição (2 unidades).

Cela Trafo iluminação:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo Trafo 30kVA 13,8kV/220V.

Cela disjuntor principal:







Seccionadora tripolar 15 kV;
Barramentos e isoladores;
TP’s de comando (2 unidades);
TC’s de proteção três unidades;
Disjuntor a vácuo Schneider (motorizado);
Relé URP1439TU.

Cela Trafo principal:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TJ 500kVA 13,8kV/220V.

3.2.6 - ITEM 6 – PARQUE DA CIDADE:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rod. João Cereser, s/nº, Jundiaí/SP
Localização: -23.155079, -46.886982
Código CPFL: 2.036.305.592
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral das subestações e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento das subestações.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 6:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, em Segunda-feira, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 9
de Agosto, com desligamento das 08h às 12h.
Esta unidade conta com sanitário e bebedouros.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 6:
Subestação 1 (principal):

Vista externa:

Vista Interna (Parcial):

Cela de medição:







Cabeamento externo / muflas;
Para-raios (3 unidades);
Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar 15 kV;
TC’s de medição (3 unidades);
TP’s de medição (2 unidades).

Cela disjuntor principal:







Seccionadora tripolar 15 kV;
Barramentos e isoladores;
TC’s de proteção (3 unidades);
TP’s de comando (2 unidades);
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado);
Relé Pextron URPE-7104;

Cela de saída para subestação 2:





Seccionadora tripolar 15kV;
Barramentos e isoladores;
Para-raios (3 unidades);
Cabeamentos externos / muflas.

Cela Trafo 1:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V.

Subestação 2:

Vista externa:

Cela Trafo 2:





Cabeamento externo / muflas;
Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
Barramentos e isoladores;
Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V.

Vista Interna (Parcial):

3.2.7 - ITEM 7 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DA VILA
PROGRESSO:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rua Zuferey, s/n, Vila Progresso, Jundiaí/SP
Localização: -23.206611, -46.872702
Código CPFL: 2.036.296.437
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 7:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã (início às 06h).
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 22
de Agosto, com desligamento das 06h às 10h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 7:
Subestação:

Vista externa:

Vista Interna (Parcial):

Cela de medição:







Buchas de passagem;
Para-raios (3 unidades);
Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar 15 kV;
TC’s de medição (3 unidades);
TP’s de medição (3 unidades).

Cela Trafo iluminação:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TUSA 15kVA 13,8kV/220V.

Cela disjuntor principal:
 Seccionadora tripolar 15 kV;
 Barramentos e isoladores;
 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG).

Cela Trafo principal:
 Seccionadora tripolar 15 kV;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo TUSA 225kVA 13,8kV/440V.

3.2.8 - ITEM 8 – CASA DE BOMBAS DO TAMOIO:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Av. dos Imigrantes Italianos, s/n, Jardim Tamoio, Jundiaí/SP
Localização: -23.184876, -46.854005
Código CPFL: 2.036.292.598
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 8:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã (início às 06h).
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 15
de Agosto, com desligamento das 06h às 10h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Equipamentos da unidade do Item 8:
Subestação:

Vista externa:

Vista Interna (Parcial):

Cela de medição:







Buchas de passagem
Para-raios (3 unidades)
Barramentos e isoladores
Seccionadora tripolar 15 kV
TC’s de medição (3 unidades)
TP’s de medição (3 unidades)

Cela Trafo iluminação:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH
 Barramentos e isoladores
 Transformador a óleo TUSA 15kVA 13,8kV/220V

Cela disjuntor principal:
 Seccionadora tripolar 15 kV
 Barramentos e isoladores
 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG)

Cela Trafo principal:
 Barramentos e isoladores
 Transformador a óleo TJ 750kVA 13,8kV/440V

3.2.9 - ITEM 9 – BOOSTER DO SANTA GERTRUDES:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rua Prof. Carlos Almeida, s/nº, Santa Gertrudes, Jundiaí/SP
Localização: -23.245215, -46.851781
Código CPFL: 2.036.294.043
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 9:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 10
de Agosto, com desligamento das 10h às 12h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 9:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V

3.2.10 - ITEM 10 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOE ÁGUA BRUTA DO
MOISÉS:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Av. Cesar Puglia, 198, Moisés, Jundiaí/SP
Localização: -23.195042, -46.908429
Código CPFL: 2.036.296.208
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 10:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da tarde.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 11
de Agosto, com desligamento das 13h às 15h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 10:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

Vista do transformador:

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V

3.2.11 - ITEM 11 – CASA DE BOMBAS DO JUNDIAINÓPOLIS:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rua Adoniro Ladeira, 732, Jundiainópolis, Jundiaí/SP
Localização: -23.215333, -46.889074
Código CPFL: 2.036.303.069
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 11:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no início do período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 10
de Agosto, com desligamento das 06h às 08h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 11:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

Vista do transformador:

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V

3.2.12 - ITEM 12 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO NOVO
HORIZONTE:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Estrada do Varjão,6565, Novo Horizonte (Varjão), Jundiaí/SP
Localização: -23.148696, -47.022718
Código CPFL: 2.036.294.760
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 12:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 11
de Agosto, com desligamento das 09h às 11h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 12:

Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V

3.2.13 - ITEM 13 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DO CECAP:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Travessa Chico Pisápio, s/nº, CECAP, Jundiaí/SP
Localização: -23.14181, -46.919217
Código CPFL: 2.036.294.868
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 13:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, domingo, no período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 19
de Setembro, com desligamento das 10h às 12h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 13:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

 Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V

3.2.14 - ITEM 14 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DO JARDIM
CARLOS GOMES:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Av. André Vidal de Negreiros, s/nº, Jardim Carlos Gomes, Jundiaí/SP
Localização: -23.172844, -46.87701
Código CPFL: 2.036.272.449
Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc.



Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência,
completando se necessário.



Medição das resistências de aterramento do posto.



Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1).



Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes do Transformador de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.

Considerações para orçamento da unidade do Item 14:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
2 horas de duração de desligamento, domingo, no início do período da manhã.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 19
de Setembro, com desligamento das 06h às 08h.
Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de
suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Equipamentos da unidade do Item 14:
Posto Primário Simplificado:

Vista do Transformador:

 Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V
 Transformador a óleo TJ 225kVA 220V/440V (Também Possui).

3.2.15 - ITEM 15 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO
JUNDIAÍ MIRIM:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rodovia Vereador Geraldo Dias, 2000, Jundiaí/SP
Localização: -23.159148, -46.910554
Código CPFL: 2.036.293.870
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores.



Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores.



Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 15:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no
máximo 5 horas de duração de desligamento, na madrugada de Sábado para Domingo.
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 8
de Agosto, com desligamento das 0h às 5h.
Esta unidade conta com sanitário e bebedouro.
Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a
Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus
equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 15:
Cabine 1 – Principal:

Vista Externa:

Vista Interna (Parcial):

Cela de medição:







Buchas de passagem;
Para-raios (3 peças, lado externo);
Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar 15 kV;
TC’s de medição (3 peças);
TP’s de medição (3 peças).

Cela Trafo iluminação:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo Siemens 112,5kVA 13,2kV/220V.

Cela disjuntor principal:






Seccionadora tripolar 15 kV;
Barramentos e isoladores;
Derivação - Cabeamento MT de saída para a Cabine 2;
TC’s de proteção (3 peças);
Disjuntor a vácuo VCB15 LD1 TAVRIDA.

Cela CB Marlene Trafo 2:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo Transf. Jundiaí 225kVA 13,2kV/440V.

Cela CB Marlene Trafo 1:
 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;
 Barramentos e isoladores;
 Transformador a óleo AEG 150kVA 13,2kV/440V.

Cela disjuntor Mirim T2:






Seccionadora tripolar 15 kV;
Barramentos e isoladores;
TC’s de proteção (3pc);
Disjuntor a vácuo VCB15 LD1 TAVRIDA;
Cabeamento MT de saída para T2 CB nova.

Cela disjuntor Mirim T1:
 (igual cela “disjuntor Mirim T2”).

Dispositivos de proteção:
 3 Relés PEXTRON URP1439TU.

Cabine 2:

Vista Externa:

Relação:







Para-raios (3 peças);
Barramentos e isoladores;
Seccionadora tripolar 15kV;
TC’s de proteção (3 peças);
TP’s de proteção (2 peças);
Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé secundário).

Vista Interna (Parcial):

Subestação Elétrica ao ar livre 1 - Alimentada pela Cabine 2:

Vista da Subestação ao ar livre:

Relação:







Cabeamentos aéreos (barramentos);
Isoladores;
Conjuntos de chaves fusível (“Matheus” – 4 conjuntos, total 12 peças);
Transformadores a óleo AEG/TUSA 1500kVA 13,2kV/440V (3 peças);
Transformador a óleo GORDON 45Kva 13,2kV/220V (1 peça);
Para-raios (3 peças).

Subestação Elétrica ao ar livre 2 - Alimentada por disjuntores da Cabine 1:

Vista da Subestação 2 ao ar livre:

Relação:
 Barramentos e isoladores;
 Transformadores a óleo WEG 4000kVA 13,2kV/4,16kV (2 peças);
 Para-raios (6 peças);

Painel de acionamento de motores 4160V - Alimentado pela Subestação 2:

Relação:







Barramentos e isoladores;
Transformadores a seco de partida de motores (2 peças);
Contatores extraíveis a vácuo (12 peças);
Chave seccionadora (3 peças);
TP’s de medição (10 peças);
TC’s de medição (21 peças);

3.2.16 - ITEM 16 – PARQUE MUNDO DAS CRIANÇAS:
Dados da unidade consumidora:
Endereço: Rodovia João Cereser, Pista Sul – Km 64+400 - Pinheirinho – Jundiaí-SP
Localização: -23.157515, -46.896586
Código CPFL: 4.002.892.124
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.
Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc.



Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo
varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc.



Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc.



Reaperto de todas as conexões.



Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves.



Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência,
completando se necessário.



Medição da resistência de aterramento da subestação.



Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1).



Medição de resistência de contato (*2), das chaves.



Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência.



Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos
isolantes de todos os Transformadores de Potência.



Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de
todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.



Realizar verificação e limpeza do Dreno.

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em
barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas,
quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação
deficiente.
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos
fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores).

Considerações para orçamento da unidade do Item 16:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo
4 horas de duração de desligamento, previsto inicialmente para o dia 27 de Setembro, no período
da manhã (início às 08h).
A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima,
serão definidos entre a DAE e a Contratada.
Há bebedouro / água potável no local. Esta unidade conta com sanitário.
Importante: A unidade permanecerá alimentada por gerador.
Fotos/Equipamentos da unidade do Item 16:
Subestação (Posto Primário Simplificado, montado em celas de alvenaria):

Vista Externa:

Relação:
 Barramentos e Isoladores;
 Transformador a óleo CEMEC 300kVA 13,8kV/380V;
 Chave seccionadora 15 kV fusível HH.

Vista Interna (Parcial):

3.2.17- ITEM 17 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 1:
Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16.
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades.



Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com
emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções
corretivas necessárias.

Considerações para orçamento da unidade do Item 17:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis
consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos.
O Evento de Inspeção e Termografia 1 deverá ser programado entre as partes e executado
no 1º mês após a emissão da Ordem de Serviço.
3.2.18 - ITEM 18 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 2:
Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16.
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades.



Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com
emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções
corretivas necessárias.

Considerações para orçamento da unidade do Item 18:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis
consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos.

O Evento de Inspeção e Termografia 2 deverá ser programado entre as partes e executado
no 4º mês após a emissão da Ordem de Serviço.

3.2.19 - ITEM 19 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 3:
Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16.
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades.



Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com
emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções
corretivas necessárias.

Considerações para orçamento da unidade do Item 19:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis
consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos.
O Evento de Inspeção e Termografia 3 deverá ser programado entre as partes e executado
no 7º mês após a emissão da Ordem de Serviço.
3.2.20 - ITEM 20 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 4:
Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16.
Atividades a serem realizadas:


Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas.



Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades.



Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com
emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções
corretivas necessárias.

Considerações para orçamento da unidade do Item 20:
Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis
consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos.
O Evento de Inspeção Termografia 4 deverá ser programado entre as partes e executado
no 10º mês após a emissão da Ordem de Serviço.

4.0 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Para que os presentes serviços sejam contratados e corretamente prestados, existem
requisitos mínimos para sua satisfação descritos a seguir.

Vistoria prévia à participação na licitação:
Apesar de recomendável, é facultada aos licitantes a realização de vistoria técnica às
unidades DAE onde serão realizados os trabalhos para verificação de características,
interferências, ou outros esclarecimentos que julgarem necessários para a elaboração de suas
propostas. Para a realização da vistoria prévia, a licitante deverá realizar prévio agendamento junto
à Gerência de Eletromecânica e Operações da DAE, com a Srta. Nathânia Alves, através do
telefone (11) 4589-1369, das 8h00m às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
Independente da realização da vistoria prévia, as empresas licitantes deverão apresentar na
licitação uma declaração formal, assinada pelos responsáveis técnico e legal, esclarecendo que tem
pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, bem como das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as
especificações estabelecidas no Edital e Termo de Referência.

Provisionamento dos recursos:
Os recursos necessários para esta contratação estão contemplados em Ação Contínua da
Gerência de Eletromecânica e Operações – Diretoria de Operações.
5.0 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM DEFINIÇÃO DE PRAZO DE
EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA:

O escopo objeto deste Termo de Referência será contratado por Menor Preço Global,
observadas as exigências contidas neste Termo quanto às especificações do objeto.

A Contratada deverá emitir sua proposta contendo um único valor total, referente ao custo
para atendimento completo ao escopo. As medições serão realizadas conforme planilha definida
nos critérios de medição.
Não é permitida a Subcontratação do todo ou de partes do objeto.

O prazo de execução dos trabalhos contratados será contado a partir da emissão da Ordem
de Serviço ao fornecedor e será de 12 meses.
A conclusão de cada item será considerada após a realização de todos os trabalhos do
mesmo, sem pendências, e o recebimento pela DAE dos relatórios pertinentes, inclusive contendo
os resultados das análises de óleo (quando aplicável ao item).
O contrato entre as partes terá vigência de 14 meses, contados à partir de sua assinatura.
6.0 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A medição dos trabalhos será realizada mensalmente, apurando-se os itens efetivamente
concluídos no período.
Efetuada a aprovação pela DAE, a Contratada deverá emitir e apresentar nota fiscal
respectiva, que será paga pela DAE S.A. em até 15 (quinze) dias.
Fica o pagamento condicionado, também, à apresentação pela contratada dos dados
bancários necessários ao pagamento, sejam eles: Banco, agencia e conta corrente do favorecido.
A Contratada é responsável pelo pagamento dos impostos e taxas oriundos de seu
fornecimento.
Os percentuais aplicáveis a cada um dos itens, frente ao valor total do contrato são descritos
na tabela a seguir:

Item:

Descrição da unidade:

%

1

Estação de Tratamento de Água do Anhangabaú

7%

2

Captação Rio Atibaia – Casa

2%

3

Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Atibaia

20%

4

Estação de Tratamento de Água do Eloy Chaves

7%

5

Sede

6%

6

Parque da Cidade

5%

7

Casa de Bombas e Reservatórios da Vila Progresso

6%

8

Casa de Bombas do Tamoio

6%

9

Booster do Santa Gertrudes

2%

10

Estação Elevatória doe Água Bruta do Moisés

2%

11

Casa de Bombas do Jundiainópolis

2%

12

Estação Elevatória de Esgoto do Novo Horizonte

2%

13

Casa de Bombas e Reservatórios do CECAP

2%

14

Casa de Bombas e Reservatórios do Jardim Carlos Gomes

3%

15

Estação Elevatória de Água Bruta do Jundiaí Mirim

22%

16

Parque Mundo da Criança

2%

17

Evento de Inspeção e Termografia 1

1%

18

Evento de Inspeção e Termografia 2

1%

19

Evento de Inspeção e Termografia 3

1%

20

Evento de Inspeção e Termografia 4

1%
TOTAL:

100%

7.0 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO INERENTES À ATIVIDADE OU
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA:

Qualificação técnica da Licitante (vide Edital):
Para participação no certame, as licitantes deverão apresentar documentos referentes à
empresa e ao seu responsável técnico, cuja relação segue:



Comprovação de registro e regularidade da licitante na entidade profissional competente,
CREA.



Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito
público ou privado, que comprove (m) o desempenho de atividade pertinente compatível
ou similar em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.



Para atender ao disposto no item anterior será admitida a comprovação através de atestado
(s) ou certidão (ões) de fornecimentos similares, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior, referentes a serviços de manutenção preventiva em
instalações de média tensão.



O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
 Identificação da pessoa jurídica com CNPJ;
 Nome e cargo do signatário;
 Endereço completo do emitente;
 Período do contrato;
 Objeto contratual;



O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel com timbre do
emitente, datado(s) e apresentado(s) no original ou em cópia(s) autenticada(s).



Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante para
participação no certame.

8.0 – REGRAS PERTINENTES AO RECEBIMETO DO OBJETO:

Os objetos serão recebidos provisoriamente ao final de cada item e, definitivamente, ao
término dos trabalhos, após a comprovação do atendimento pleno ao escopo.
9.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE:
9.1 – Obrigações da Contratante:


Fornecimento à CONTRATADA de todas as especificações dos serviços a serem
realizados em cada uma das unidades.



Disponibilizar à CONTRATADA todas informações e unifilares existentes.



Eleger um representante da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar cada uma das
mobilizações.



Fornecer a CONTRATADA, normas e especificações para a correta execução de todos os
serviços, dentro do regulamento de serviço da CONTRATANTE.



Esclarecer a CONTRATADA qualquer dúvida com referência à execução dos serviços.



Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, mediante
fiscalização, aprovação e medição.
9.2 – Obrigações da Contratada:



A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminarem em sua
habilitação e qualificação.



Deverá indicar na assinatura do contrato o nome de um preposto (funcionário da empresa),
que representará a empresa e responderá pela mesma, em todas as esferas operacionais e
administrativas referente ao projeto.



Acatar os demais procedimentos estabelecidos no instrumento contratual, observando
rigorosamente as normas, condições e prazos especificados.



Atender os procedimentos específicos de todos os serviços solicitados pela
CONTRATANTE.



Manter a CONTRATANTE livre de quaisquer reclamações/custos relativas a danos e
prejuízos causados em consequência dos serviços objeto deste edital, executados pela
CONTRATADA, ficando às suas expensas as devidas reparações.

•

Não efetuar despesa, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome
da CONTRATANTE.

10.0

– GERENCIAMENTO DOS RISCOS

A execução do objeto desta contratação apresenta riscos, a serem mitigados ou prevenidos
conforme planilha abaixo conforme planilha abaixo.

Os principais riscos envolvidos nas obras estão indicados nas planilhas abaixo e devem ser
considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades.

Cód.

Severidade

Descrição do risco

12

Eventos da natureza (Chuva,
granizo, ventanias) que
impossibilitem a realização dos
trabalhos no dia/horário
agendado, no todo ou em parte.

12

Eventos da natureza (Chuva,
granizo, ventanias) que
impossibilitem a realização dos
trabalhos no dia/horário
agendado, no todo ou em parte.

3

15

Falta de materiais de reposição
rápida, em caso de dano
causado por seu pessoal
durante a execução dos
trabalhos

3-Média

5-Muito
Alto

Atraso no religamento

4

12

Falha na qualificação do
fabricante

3-Média

4-Alto

5

10

Acidente na obra

2-Média Baixa

6

9

Falta de pessoal qualificado
para execução da obra.

3-Média

1

2

Probabilidade

3-Média

3-Média

Impacto

Descrição do Impacto

4- Alto

Perda dos custos com a
divulgação da parada e
funcionários envolvidos no
acompanhamento dos
trabalhos

4- Alto

Perda dos custos com a
mobilização de seus
funcionários deslocados para o
local dos trabalhos

Categoria

Ação

Descrição da ação

Responsável

Mitigar

Reagendar trabalho e
realizar nova mobilização,
sem cobrança de qualquer
adicional à outra parte do
contrato.

DAE

Mitigar

Reagendar trabalho e
realizar nova mobilização,
sem cobrança de qualquer
adicional à outra parte do
contrato.

Contratada

Organizacional

Prevenir

Levar ao local de cada
trabalho, peças de
reposição básica corretiva
que possam a ser
necessárias (conectores,
parafusos, fusíveis de
TP’s, como exemplos)

Contratada

Incapacidade Técnica p/
execução dos trabalhos

Organizacional

Prevenir

Exigir documentos de
qualificação técnica
conforme Edital

DAE S.A.

5-Muito
Alto

Paralisação da obra e danos à
imagem da Contratada e da
DAE

Técnico

Prevenir

Realizar trabalhos
respeitando normas e
padrões de segurança do
trabalho

Contratada

3-Médio

Atraso na obra

Organizacional

Prevenir

Manter equipe qualificada
durante toda a execução

Contratada

Externo

Externo

Matriz de Probabilidade x Impacto

Probabilidade
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Impacto

1

2

3

4

5

Planilha para orçamento:
Valor global para atendimento ao escopo –
Manutenções Preventivas DAE

R$

____________

Leandro Lopes Ferro
Gerente de Eletromecânica e Operações

