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1.9.15 Cabo 2,5mm² .................................................................................................  
1.9.16 Elementos diversos de fixação, buchas, parafusos, arruelas para bolt, etc ..........  
1.9.17 Auto transformador de potência ......................................................................  
1.9.16 Cubículo de proteção do auto transformador de potência ..................................  
2 - Considerações finais ......................................................................................  
IMPLANTAÇÃO............................................................................................ANEXO A 
PROJETO DO CUBÍCULO..............................................................................ANEXO B 
DIAGRAMA UNIFILAR..................................................................................ANEXO C 
ATESTADO DE VISITA........................................ANEXO D ou ANEXO VIII do Edital 
PLANILHA DE MATERIAL e SERVIÇO.............................................................ANEXO E 
RESUMO DE ATIVIDADES.............................................................................ANEXO F 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.............................................................................ANEXO G 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
OBJETIVO/MEMORIAL DESCRITIVO: 
O presente Memorial de Especificações Técnicas, tem por finalidade descrever e dar 
parâmetros técnicos para às atividades necessárias com fornecimento de materiais, 
ferramental e de mão de obra especializada para: 
 
ADEQUAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO e MONTAGEM DE NOVA SUBESTAÇÃO 
DE TRANSFORMAÇÃO - 07 (TR-07) COM POTÊNICA DE 750 KWA - classe 15 KV 
x 220/380 Volts. 
 
O sistema deve ser projetado para um regime de uso contínuo, ou seja, 24 horas por dia e 
365 dias por ano, estando, portanto, adequado a esta finalidade, conforme especificações 
técnicas detalhadas constantes também nos anexos A, B, C, D, E, F e G, que fazem parte 
integrante deste memorial técnico descritivo. 
 
PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão realizados de acordo com o cronograma enviado pela empresa 
contratada, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO da CEASA - 
Campinas, definir um plano de serviços coerente com os critérios de segurança no local. 
 
Conceitos 
1 Contratante 
Entende-se por CONTRATANTE a CEASA - Campinas. 
 
2 Contratada 
Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos à obra do 
objeto. 
 
3 Fiscalização 
Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do 
cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem 
executados. 
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Normas Gerais e Exigências 
4 Fornecimento de Informações Preliminares e Importantes 

 Maiores informações ou esclarecimentos referentes ao presente memorial técnico 
será fornecido pelo Departamento Técnico Operacional - T. O. - Setor Manutenção. 

 Validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
data limite para entrega das propostas. 

 Especificações técnicas, bem como, marca ou fabricante e o modelo dos 
equipamentos ofertados, em uma listagem contendo todos os itens a serem 
fornecidos e que farão parte do sistema. 

 Quanto ao item “materiais elétricos para instalação”, não é necessária apresentação 
de especificações técnicas detalhadas, apenas deverá ser apresentada uma relação 
discriminada e quantitativa dos materiais ofertados contendo marca ou fabricante e 
modelo, incluindo cabos de sinal, cabos de energia, fixadores, conectores, plugues, 
identificadores e todos os demais itens necessários à perfeita execução do projeto. 

 Deverá ser apresentado para todos os equipamentos, com exceção dos “materiais 
elétricos para instalação” de infra-estrutura (cabos, fixadores, conectores, plugues, 
identificadores, etc), catálogos técnicos, de maneira a deixar bem claro quais são 
suas verdadeiras características e que todas elas atendem às especificações 
técnicas, contidas neste memorial e seus Anexos. 

 Caso os catálogos técnicos apresentados omitirem alguma ou algumas das 
exigências técnicas do presente memorial, deverão ser anexados aos mesmos, 
declarações dos fabricantes complementando essas informações. 

 Planilha de custos, contendo a quantidade, a unidade, os preços unitários e totais 
por item e global, expresso em moeda corrente no País, estando inclusos todos os 
custos diretos e indiretos, como materiais e / ou equipamentos, mão-de-obra 
especializada, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, manutenção, salários, treinamento, estadias, 
transportes, benefícios, tributos e quaisquer outras despesas, direta ou 
indiretamente relacionadas com a execução total do contrato, bem como a sua 
garantia. 

 Planilha orçamentária que acompanha esta especificação é básica, para efeito de 
estimativa. As LICITANTES deverão realizar visita ao local onde serão executados os 
serviços e suas vizinhanças está franqueada para verificação das condições locais, 
quantidades e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à 
execução do projeto, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local 
e obtenção de outros dados necessários para a preparação do orçamento. Deverão 
ainda fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir 
qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha 
orçamentária apresentada pela contratada é de sua inteira responsabilidade. 

 As LICITANTES deverão realizar, levantamento no local, em hipótese alguma, 
poderá ser sugerida posteriormente modificação nos preços, peças, prazo ou 
condição da proposta sob alegação da insuficiência de dados e/ou informações 
sobre as obras ou condições locais, também não será admitindo da CONTRATADA, 
posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias 
à execução da obra. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias 
que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos. 
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 Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverão, caso necessário, sofrer 
correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, 
sempre com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO para as aprovações. 

 A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias 
a aprovação da obra, tais como, licenças e alvarás. 

 Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 
componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE 
para a execução da obra. 

 Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar, por escrito, quaisquer 
discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, 
regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou 
omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 
Dessa forma, o CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA 
venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da 
interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do CONTRATO 
ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes 
do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os 
mesmos. 

 No CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles 
documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre 
divergências entre os mesmos. 

 Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo 
divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente 
comunicada. 

 Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que 
sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita 
execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por 
todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar 
incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá manter na obra o conjunto completo e atualizado dos 
desenhos de todas as partes da obra, bem como das instalações do canteiro. Esses 
desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela 
CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo. 

 
5 Prazo de Conclusão dos Serviços  
A. A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma 
físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido à CONTRATANTE, dentro do 
prazo previsto no Edital.  
 
Prazo de conclusão dos serviços: 60 dias corridos.  
A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que 
suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram 
negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas 
proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados 
às instalações existentes, a terceiros e aos bens públicos. 
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B. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a 
execução da obra (pavimentações, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos 
idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao 
longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, 
sob suas expensas. 
C. A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
6 Taxas e Impostos 
Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias 
à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços serão 
encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes à obra e à 
segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas 
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam 
respeito às obras e serviços contratados. 
 
7 Documentação  
A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível: 
a. As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77; 
b. Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, 
concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes; 
c. Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem 
executados, deverão obedecer rigorosamente: 
d. Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos; 
e. Às normas da ABNT; 
f. Aos regulamentos das Empresas Concessionárias; 
g. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 
h. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
i. Às normas do MARE publicadas no Diário Oficial da União de 31.07.97, denominadas 
Práticas de Projeto, construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 
 
8 Diário de Obra  
A CONTRATADA deverá abrir o DIÁRIO DE OBRA para o acompanhamento dos serviços, a 
ser assinado pelo engenheiro responsável; todo e qualquer acontecimento deverá ser 
anotado no mesmo em 03 (três) vias. Deverão constar, dentre outros: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 As consultas à FISCALIZAÇÃO; 
 As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 
 As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra 

e/ou serviço; 
 Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 
 Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 
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9 Plano de Gestão de Resíduos da Construção  
A. A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Gestão de Resíduos da Construção 

conforme a resolução 307 do CONAMA, a legislação vigente e recomendações da 
Cartilha de Gestão de Resíduos em Obras da CEASA - Campinas que será 
disponibilizada pela CONTRATANTE. Esse plano visa viabilizar mecanismos para 
maximizar a redução, reutilização, reciclagem, e quando estes não forem possíveis, a 
correta destinação dos Resíduos da Construção Civil. Deverá redirecionar os resíduos 
recicláveis de volta ao processo de fabricação de novos materiais por meio do seu 
encaminhamento aos pontos de recolhimento de materiais recicláveis da construção 
civil ou através da sua doação para cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
através de Termo de Doação. 

B. A CONTRATADA deverá documentar todo o planejamento e estratégias deste plano 
durante toda a obra, através de relatórios periódicos que deverão ser entregues à 
CONTRATANTE. Deverão constar nestes relatórios as quantidades geradas de cada 
tipologia de resíduo conforme a classificação prevista na Resolução nº 307 do CONAMA, 
bem como a destinação final de cada tipologia. 

C. Antes do recebimento final dos serviços de engenharia, as galerias, as coberturas, os 
arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas 
com os serviços de engenharia, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, 
estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão 
ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e 
conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Deverão ser atendidas as 
recomendações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

D. Providenciar acesso facilitado à área destinada à coleta e ao armazenamento de 
materiais recicláveis da edificação, bem como aos resíduos da construção civil, que 
deverão ser separados conforme as classes determinadas na resolução 307 do CONAMA 
e dispostos conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

10 Assistência Técnica 
Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a 
CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções 
para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de 
elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, 
quer de sua não execução. 
 
11 Termo de Recebimento Provisório e Definitivo  

 Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO 
solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, a 
FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO onde assinalará as 
falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Estas falhas 
deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os 
vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes. 

 A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação de vistoria 
para entrega da obra, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 
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 A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, 
em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas 
em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil), 
que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra. 
 

ENTREGA TÉCNICA e GARANTIA: 

 Intervenções no período de garantia não são entendidas como nova entrada em 
operação do equipamento. 

 A garantia abrange defeitos de fabricação ou montagem dos equipamentos e 
acessórios, oferecida pela proponente deverá abranger o fornecimento contra 
defeitos comprovadamente de fabricação, obrigando-se a substituir ou reparar a 
seu exclusivo critério, qualquer peça ou aparelho que apresente defeito de 
fabricação, ou má manipulação por parte da montadora, e que tenham sido 
instalados obedecendo  aos requisitos técnicos mínimos de montagem e proteção e 
ainda que tenham entrado em operação sob CONDIÇÕES normais para as quais 
foram projetadas. 

 Estão cobertas e contempladas, no período de garantia, as seguintes despesas: 
locomoção, manutenção e estadia dos técnicos que efetuarão os serviços de 
reparos, desmontagem e remontagem dos equipamentos para os efeitos de 
remoção e reparo, transporte dos materiais e peças para reparos, bem como seu 
retorno. 

 Estamos considerando que a entrega técnica será realizada em dias úteis no horário 
comercial. 

 A mão-de-obra aplicada nos serviços de entrega técnica e garantia não deverá ter 
ônus nenhum para CEASA - Campinas. 

 
12 Horário de Realização dos Serviços  
Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas do edifício só 
poderão ser executados fora do horário comercial. 
 
13 As Built e ENTREGA DE DESENHOS e MANUAL DE MANUTENÇÃO: 
A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram 
alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE o 
conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG - em meio eletrônico (CD) 
para AUTOCAD 2000. 
 
Os desenhos serão elaborados conforme padrão das Normas ABNT e serão enviados como 
abaixo, salvo disposição em contrário na proposta: 
a. Os desenhos para aprovação serão elaborados em folhas formato A1, em forma de 
“caderno" (capa com folhas internas) por sistema CAD (software AUTOCAD).  
b. Os diagramas funcionais referentes às saídas motoras serão em forma de esquemas 
típicos aos já construídos. 
14 Informações Complementares  

 A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) com 
visitas diárias, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do 
quadro de funcionários, durante todo o período da obra. 



 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 

 
 

 A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso 
julgue necessário. 

 Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 
Contratada deverá providenciar substituto. 

 O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar. 
 Ocorrerá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que 
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que 
ocorridos fora do canteiro. 

 A CONTRATADA não poderá sub empreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo 
quanto aos itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou 
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização 
da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida 
aos subcontratos perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre 
responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais. 

 A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, 
retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de 
todos os equipamentos. 

 Ao final da obra, a empresa contratada deverá fornecer à CEASA, o laudo de 
instalações conforme N.R.-10 da portaria nº 3214 de 08/06/78. 

 A empresa contratada deverá cumprir as normas e procedimentos do “Manual de 
Segurança” da CEASA. 

 Todas as instalações deverão seguir rigorosamente à Norma NBR 5410/97. 
 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA: 

 Manter ferramentas e equipamentos em bom estado de manutenção; 
 Recolher, ao final da jornada de trabalho, equipamentos e ferramentas para o 
canteiro; 

 Limpar diariamente o local da obra; 
 Cumprir fielmente o estabelecido nas normas e procedimentos da CEASA; 
 Toda e qualquer interligação elétrica do sistema de geração com a cabine primária 
deverá ser previamente agendada em datas e horários, entre a CEASA e a empresa 
contratada. 
 
TESTES PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS: 
Os testes dos vários sistemas elétricos e dos equipamentos deverão ser realizados na 
presença do representante da CEASA - Campinas ou outra pessoa por ela autorizada, a 
fim de demonstrar a conclusão e o apropriado funcionamento das diversas partes dos 
serviços elétricos a ser operado. 
 
TESTE PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS: 
A aceitação final dependerá das características de desempenho determinadas por este 
teste, além dos testes operacionais, como também as funções para as quais foi projetado. 
Estes testes pretendem assegurar que como a mão de obra, os métodos, inspeções e 
materiais empregados na instalação do equipamento em referência estejam de acordo 
com as normas da ABNT, principalmente com as especificações do projeto. 
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RESPONSABILIDADE: 
A empresa contratada deverá ser responsável por todos os testes, que deverão ser 
executados somente por pessoas qualificadas e experientes em tal atividade, sob sua 
supervisão. 
Todos os testes e inspeções, com uma completa informação de todas as leituras tomadas 
deverão ser incluídos num relatório para cada equipamento testado. Uma cópia de todos 
os relatórios deverá ser entregue a CEASA - Campinas no final de cada teste. 
A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, como 
também qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os mesmos. 
Todos os testes deverão ser planejados pela empresa contratada e assistidos pela CEASA - 
Campinas, que deverá ser avisada a respeito com a necessária antecedência mínima de 
um dia. 
A empresa contratada será responsável pela limpeza e inspeções dos equipamento, antes 
dos testes. 
A CEASA - Campinas poderá suspender a realização de qualquer teste se não forem 
atendidas integralmente todas as exigências preliminares para tal. 
 
15 Seguros 
Compete à CONTRATADA providenciar seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, 
mantendo em dia os respectivos prêmios. 
 
16 Materiais de escritório 
As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA. 
 
17 Transporte de pessoal 
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 
operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
18 Transporte de materiais e equipamentos 
O transporte de materiais e equipamentos referentes à realização dos serviços será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
19 Cópias e plotagens 
As despesas referentes a cópias xerográficas, plotagens e outras correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no imóvel no mínimo dois conjuntos 
completos dos documentos necessários a realização dos serviços, constando de Desenhos 
(caso sejam necessários), Caderno de Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades. 
20 Estadia e alimentação de pessoal 
 
As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização dos 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. Não será permitido à montagem de 
alojamento no interior da CEASA - Campinas. 
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Critério de Similaridade para Materiais Elétricos e Similares: 
Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial, o que foi colocado em 
termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos 
requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido. 
Os materiais e seus respectivos fabricantes, constantes na proposta técnica, são dados 
como referência para projeto e fabricação. Em casos de dificuldades de aquisição, 
particularmente por razões de disponibilidade, deverá ser comunicado por escrito a CEASA 
- Campinas, onde será estudado em conjunto à substituição por outro tecnicamente 
equivalente. 
 
Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas 
poderá ser possível admitir-se o, desde que aprovado, por escrito no diário de obra, pelo 
autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 
 
Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA, laudos técnicos de ensaios/testes de 
laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de 
materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem 
que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus. 
 
Equipamentos e Ferramentaria 
21 Tipo: Uniforme 
A. Aplicação: 
Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com 
identificação da CONTRATADA e calçado adequado. 
B. Características Técnicas / Especificação: 
Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas características 
de segurança, de proteção e estética. 
 
22 Tipo: Equipamentos de Proteção Individual 
A. Aplicação: 
Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados 
às atividades e conforme às normas pertinentes. 
B. Normas Específicas: 
Norma Regulamentadora NR-6 
C. Características Técnicas / Especificação: 
Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do 
Inmetro. 
 
Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os 
seguintes equipamentos: 

 Capacete de Segurança 
Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 
impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do 
funcionário. 
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 Protetores Faciais 
Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de 
líquidos, bem como por radiações nocivas. 

 Óculos de Segurança Contra Impactos 
Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 

 Óculos de Segurança Contra Radiações 
Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação 
de radiações. 

 Óculos de Segurança Contra Respingos 
Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação 
de líquidos agressivos. 

 Luvas e Mangas de Proteção 
Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou 
tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos 
ou quaisquer radiações perigosas. 
Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 

 Botas de Borracha ou de PVC 
Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na 
presença de substâncias tóxicas. 
 Calçados de Couro 
Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés. 
 Protetores auriculares 
Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido 
na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 

 Respiradores Contra Poeira 
Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 Máscaras para jato de Areia 
Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia. 

 Respiradores e Máscaras de Filtro Químico 
Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos 
em concentrações prejudiciais à saúde. 
 Avental de Raspa 
Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros. 
 
Observações: 
A CONTRATADA deverá manter um mínimo de capacetes, na cor branca, para atender as 
visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE. 
 
Serviços Preliminares e Gerais Taxas e Emolumentos 
A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais 
referente à obra. 
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Administração da Obra 
 

Engenheiro e Mestre de Obras 

 Aplicação: 
Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Eletricista e 
Engenheiro Civil e Mestre de Obras. 

 Características Técnicas / Especificação: 
A contratada deverá manter funcionários (engenheiros e mestre de obras) com visitas 
diárias com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de 
funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra. 
Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 
FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso 
julgue necessário. 
 
Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 
procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 
 
Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 
Contratada deverá providenciar substituto durante o período. 
 
O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar. 
 

 Observações: 
Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do 
descumprimento do cronograma da obra. 
 

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos 

 Aplicação: 
Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de 
obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para 
determinadas especificidades. 

 Características Técnicas / Especificação: 
O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, 
podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele 
profissional que julgar necessário. 
 
Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, 
comprovado por carteira de trabalho. 
 
A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e 
especialistas nas diversas áreas das obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a 
dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços. 
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A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que 
julgarem necessárias. 
 
Instalações do Canteiro de Obra 
O canteiro geral de serviços será localizado em uma área a ser indicada pela CEASA - 
Campinas, devendo ser previsto recinto temporário para a guarda de ferramentas e 
materiais que não devam ficar expostos a intempéries e que estarão sob exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. Todos os pertences da empresa contratada 
deverão ser estocados ou permanecer sempre dentro do canteiro, quando não estiverem 
em uso no próprio local. 
 
O canteiro deverá ser executado às expensas da empresa contratada de modo a permitir 
durante toda a duração da obra a ordem e limpeza compatíveis com os padrões 
operacionais da CEASA - Campinas, suas edificações poderão ser construídas em madeira 
ou outro material similar, devendo receber acabamento por pintura, na cor branca. Deverá 
dispor também de todas as instalações mínimas necessárias, tais como escritório, depósito 
de materiais, instalações provisórias de água e sanitários. No final do contrato o canteiro 
devera ser retirado, deixando o terreno desimpedido para a CEASA - Campinas. 
 
A CEASA - Campinas fornecerá, em lugar a ser indicado dentro das áreas operacionais e 
de acordo com as possibilidades, um ponto para tomada de água, um ponto de energia  
127/220 V -  60 Hz, trifásico com potência de 20 HP máximo. Entretanto, se houver 
necessidades de uma potência maior deverá ser comunicada à CEASA - Campinas com 10 
dias de antecedência do início do Serviço. 
 
A vigilância do canteiro estará a cargo da empresa contratada. 
 
O ponto de tomada da energia elétrica será instalado pela CEASA - Campinas. Deste ponto 
em diante, todo material e serviço necessário até o canteiro de obras ficarão sob exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
Além do disposto no parágrafo anterior, será obrigatória a instalação de uma chave geral 
com proteção, de acordo com a necessidade do canteiro de obras. 
 
Juntamente com o cronograma a empresa contratada deverá fornecer estimativa de 
potência elétrica (em HP) que utilizará no canteiro de obras, bem como a área estimada 
em metros quadrados do mesmo. 
 
O canteiro de obras deverá obedecer à Portaria nº 17 (7/7/83) Ministério do Trabalho, 
Norma Regulamentadora nº 18 “Obras de Construção, Demolição e Reparos”. 
 
Abrigos Provisórios 
Os abrigos deverão ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as 
necessidades da obra, bem como atender às exigências legais. 
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A CONTRATADA será responsável pelo estudo de distribuição e compartimentação dentro 
do canteiro, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigências legais referentes ao 
assunto. 
 
Deverá ser previsto ambiente apropriado para FISCALIZAÇÃO, que acordo com as 
orientações específicas. 
 

Instalações Provisórias 

Serão de responsabilidade da contratada, todas as ligações provisórias necessárias, como 
água, esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo 
com as normas municipais vigentes. 
 
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA: 
Fica terminantemente proibida a contratação/seleção de novos funcionários pela empresa 
contratada na portaria da CEASA - Campinas, bem como nos canteiros de obras. 
 
PREJUÍZOS A OUTROS TRABALHOS: 
A empresa contratada será responsável por todos os prejuízos que eventualmente sejam 
causados pelo seu trabalho e/ou negligência ou imperícia de seus empregados, sendo que 
os reparos daí decorrentes deverão ser feitos pela empresa contratada às suas expensas e 
conforme determinado pela CEASA - Campinas. 
 
Serviços Gerais Internos 
 

Carga, transporte manual, andaimes e proteções. 

A retirada de entulhos da obra será feita por caçamba colocada próximo à porta da obra 
ou conforme disponibilidade local, sempre sendo atendida a legislação que trata do 
assunto no Município. 
 
Conforme as legislações de Segurança do Trabalho serão colocadas proteções em madeira 
para trabalhos em fachada, assim como telas de proteção contra resíduos, atendendo as 
prescrições da NR-08. 
 
Os andaimes para a execução de trabalhos internos e externos serão instalados sempre de 
acordo com as normas de segurança, atendendo as prescrições da Norma 
Regulamentadora 08. 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA, a montagem dos andaimes necessários, assim 
como a sua estabilidade, atendendo as prescrições da NR 8. 
 
MANUSEIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
A empresa contratada será responsável pela carga, descarga, transporte, movimento 
horizontal e vertical e manuseio, desde os locais de fabricação e/ou armazenamento até 
os locais de instalação de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos 
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serviços cobertos por este memorial, inclusive aqueles cujo fornecimento é de 
responsabilidade da CEASA - Campinas. 
 
MEMORIAL DE DESCRITIVO TÉCNICO: 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
1.1.1 A empresa contratada deverá recolher, imediatamente, após a assinatura do 
contrato, a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra e serviço, devidamente 
preenchida e quitada, conforme Lei Federal nº 6496 de 07/12/1977 e Garantia dos 
Serviços 
 
A empresa contratada deverá apresentar a guia de recolhimento de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A. R. T.), original ou cópia devidamente recolhida, referente à 
execução da obra constando o nome e local da obra, área e referência do número deste 
memorial descritivo e o número do processo licitatório da CEASA - Campinas; 
 
ART dos serviços executados, com garantia de 05 (cinco) anos. A mesma deverá ser 
emitida por profissional habilitado nas áreas de modalidades de: 

 Engenharia Elétrica, pertinente à execução do projeto eletromecânico; 
 Engenharia Civil, pertinente à execução do projeto civil estrutural. 

 
1.1.2 Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos, estadias e 
fretes 
 
Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos, incluindo quando 
necessário: estadia, alimentação e demais custos relativos. 
 
1.2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES e REMANEJAMENTOS 
1.2.1. Desmontagem cubículo metálico com 7 módulos de 1,20x2,00x2,25m (LxPxA). 
Aplicação: 
Desmontagem dos 7 módulos do cubículo que serão utilizados no projeto em questão. 
  
Os módulos que não serão utilizados nesse projeto serão mantidos no local atual, verificar 
com fiscalização da CEASA - Campinas, sobre esta questão no momento da vistoria no 
local antes da contratação. 
 
Após realizado a etapa de migração de todos os circuitos alimentadores de cada box do 
painel (antigo) atualmente em funcionamento para o novo painel o qual é objeto dessa 
contratação, deverá ser totalmente desmantelado o painel antigo onde os componentes 
eletromecânicos deverão ser entregues para CEASA - Campinas. 
 
Já com relação aos entulhos de alvenaria, deverá ser retirada da CEASA - Campinas 
através de caçamba específica para esse fim. 
 
Características Técnicas / Especificação: 
Não se aplica 
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1.2.2 Escavação para implantação de cubículo 
Escavação do poço onde o cubículo será instalado depois de reformado, escavação manual 
ou mecanizada à cargo da CONTRATADA. 
 
1.2.3 Remoção das árvores 
Remoção das árvores com as respectivas licenças de autorização. 
 
1.2.4. Remoção de terra com caçamba de 5m³ 
Remoção/remanejamento de terra limpa internamente ou descarte através de caçambas 
para fora da CEASA - Campinas. 
 
1.3 PINTURA 
1.3.1 Jateamento do cubículo blindado a ser reformado 
Trata-se de jateamento de todas as partes metálicas do cubículo após desmontado, esse 
jateamento deverá ser realizado fora das dependências do CEASA, sendo totalmente a 
cargo da CONTRATADA, incluindo transportes. 
A fiscalização da CEASA - Campinas, poderá vistoriar o processo em sua execução. 
 
1.3.2 Pintura do cubículo blindado a ser reformado 
Após trabalhos de jateamento das partes metálicas, o cubículo deverá ser pintado da 
mesma cor original do cinza Hall, deverá ser aplicado antes da pintura um tratamento 
anti-ferrugem tipo prime, como pintura final deverá ser realizada tipo eletrostático. 
 
Deverá ser previsto à pintura de uma faixa vermelha conforme padrão CEASA - Campinas, 
com a identificação “TR - 07”, na face dianteira e traseira do cubículo. 
 
A fiscalização do CEASA poderá vistoriar o processo em sua execução. 
 
1.4 ESTRUTURA 
1.4.1 Fornecimento e instalação de estrutura em concreto com ferragem para construção 
de novo fosso para fosso do cubículo trata-se de toda a estrutura em concreto armado e 
ferragens necessárias para a construção do novo fosso onde o cubículo será instalado 
depois de reformado. 
 
1.4.2 Fornecimento e instalação de metalon 100x100x3mm para apoio do cubículo. 
Incluso pintura suportes a serem instalados junto ao fosso para acomodação e 
sustentação do cubículo a ser instalado, dimensões metalon de 100x100mm com 
espessura mínima de 3mm. 
 
O requadro metálico a ser formado por essa estrutura deverá ser soldada no local e 
perfeitamente alinhada e nivelada. 
 
Deverá possui proteção anti ferrugem através de aplicação de prime e pintado na cor 
preta. 
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1.4.3 Fechamento em chapa metálica mínima de 3mm espessura fosso atual.  
 
No local onde será retirado o cubículo deverá ser instalada chapas metálica com espessura 
mínima de 3mm com os devidos suportes de sustentação, a fim de manter devidamente 
fechado do fosso atual, as respectivas chapas não deverão ultrapassar o tamanho 1200 x 
2000 mm. Às respectivas chapas de fechamento lateral do cubículo que permanecerá no 
local deverá ser pintado da mesma cor original do mesmo, deverá ser aplicado antes da 
pintura um tratamento anti-ferrugem tipo prime. 
 
As respectivas chapas de piso deverão receber tratamento químico através de eletro 
galvanização à fogo, para fechamento e proteção do fosso existente. 
 
1.4.4 Projeto estrutural para alvenaria do fosso 
 
Antes da execução da parte estrutura do novo fosso, a empresa CONTRATADA deverá 
executar um projeto estrutural do mesmo, conforme características do projeto e conforme 
levantamento no local. Esse projeto deverá ter ART de engenheiro civil. 
 
1.5 DISJUNTORES 
1.5.1 Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa aberta de 2000A Icu 65KA mínimo, 
equipado com relé eletrônico com regulagem de corrente, corrente de curto, temporizado. 
 
Disjuntor geral de entrada 
- Tipo Caixa aberta 
- Corrente nominal de 2000A 
- Icu mínimo em 220V 65KA 
- Equipado com rele do tipo eletrônico para regulagem de corrente de curto circuito e 
corrente de sobrecarga. Os ajustes deverão ser discutidos junto à CONTRATANTE, 
verificando a carga inicial a ser instalado. 
 
1.5.2 Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada In=200A Icu mínimo de 
45KA em 220Vac. 
 
Disjuntores de distribuição 
- Tipo Caixa moldada 
- Corrente nominal de 200A 
- Icu mínimo em 220V 45KA 
 
1.5.3 Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada In=150A Icu mínimo de 
45KA em 220Vac. 
 
Disjuntores de distribuição 
- Tipo Caixa moldada 
- Corrente nominal de 150A 
- Icu mínimo em 220V 45KA 
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1.5.4 Fornecimento e instalação de mini disjuntor bipolar In=10A Icu mínimo de 42KA em 
220Vac disjuntores de uso interno ao cubículo. 
- Tipo mini disjuntor 
- Corrente nominal de 10A 
- Icu mínimo em 220V 42KA 
 
1.5.5 Fornecimento e instalação de mini disjuntor bipolar In=20A Icu mínimo de 42KA em 
220Vac disjuntores de uso interno ao cubículo. 
- Tipo mini disjuntor 
- Corrente nominal de 20A 
- Icu mínimo em 220V 42KA 
 
1.6 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 
Norma: NBR 6856 / NBR 6821 / IEC 185 
Tensão máxima de serviço: 600 V 
Frequência: 50 / 60 Hz 
Classe de temperatura: B (130°C) 
Temperatura ambiente: - 25 até + 55°C 
Sobrecarga: 1,2 x Ipn 
Corrente térmica (Ith): 60 x Ipn 1s 
Corrente dinâmica (Idin): 150 x Ipn 0,5 s 
Polaridade: P - (primária), S - (secundária) 
Tensão máxima de isolação: 4 kV 1 min 60 Hz 
Altitude: até 1000 m (do nível do mar) 
 
1.7 MEDIDOR DE ENERGIA 
1.7.1 Fornecimento e instalação de medidor indireto de energia trifásico digital modelo 
padrão CEASA - Campinas (Landys+Gyr E650). 
 
Deverá ser utilizado esse modelo por ser o padrão existente nas demais instalações da 
CONTRATANTE. 
  
Medição de energia e demanda, ativa e reativa - 4 Quadrantes;  

 Multitensão; 
 Classe D; 

 Multitarifa para até 4 postos tarifários; 
 Medição de energia reativa não considerando a contribuição das harmônicas; 
 Modo de registro de energia catraca; 
 Memória de massa para 21 canais, armazenamento em intervalos de 5 minutos por 

45 dias; 

 Micro ajuste de relógio até 99 segundos; 
 Atualização do programa operacional sem a perda dos dados de faturamento, local 

e remoto; 

 Preservação dos registros em memória não volátil, dispensando o uso de bateria 
para este fim; 
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 Senhas para até 10 usuários para leitura e parametrização de dados de 
faturamento e qualidade, acesso local e remoto; 

 Interface saída usuário normal e extendida (+SU -SU); 
 Código de instalação 14 dígitos alfanuméricos; 
 Porta ótica magnética frontal, padrão ABNT, para comunicação local, protegida por 

tampa que permite o uso de lacre; 
 Leds frontais independentes para calibração de energia ativa e reativa; 
 Botões frontais, sendo um para visualização das telas no mostrador e outro para 

reposição de demanda (fechamento de fatura), este último protegido por tampa 
que permite o uso de lacre; 

 Mecânica resistente a choques mecânicos e raios ultravioleta. 
 
GRANDEZAS 

 Energia e demanda ativa total e por posta tarifário; 
 Energia e demanda reativa, indutiva e capacitiva, total e por posto tarifário; 
 UFER, DMCR; 
 Página fiscal, valores instantâneos padrão ABNT. 

 
NORMAS ATENDIDAS 

 ABNT: NBR14519, NBR14520 e NBR14522; 
 INMETRO: RTM431/2007. 

 
Chave de aferição para medidor de energia 
- Tensão nominal: 600V 
- Corrente nominal: 20A 
- Classe de isolação: 2,5KV 
- Montagem: sobrepor 
- Número de polos: 10 
 
1.8 BARRAMENTOS DE COBRE 
O Dimensionamento dos barramentos deverá obedecer às correntes descritas no unifilar 
apresentado. 
 
Deverá ser utilizado barramentos com alta pureza, com certificação do fabricante, esse 
laudo de fabricação deverá ser apresentado à contratante antes do momento da compra 
para aprovação. 
 
As fases deverão ser pintadas nos trechos onde não haverá conexões nas cores padrão da 
concessionária de energia local. 
 
NORMAS e CÓDIGOS: 
Para necessidades especiais na execução dos serviços deverão ser observadas as normas 
e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, em especial as normas abaixo relacionadas: 

 N. B. R. - 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 
 N. B. R. - 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica - conectores elétricos; 
 N. B. R. - 5471 - Condutores elétricos; 
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 Normas Americanas Normas da E. I. A. (“Electronic Industries Association”); 
 Práticas S. E. A. P. - Governo Federal; 
 N. E. M. A. - National Electrical Manufactural Comission; 

 N. S. I. - American National Standard Institute; 
 I. E. C. - International Electrotechnical Comission; 
 D. I. N. - Deutsche Industrie Normen; 
 E. E. E. - Institute of Electrical and Electronic Engineers; 
 N. E. C. - National Electrical Code; 

 A. S. T. M. - American Society for Testing and Materials; 
 E. I. A. - Electronic Industries Association; 
 C. A. O. - International Civil Aviation Organization. 

 
Em todos os pontos de conexões elétricas deverão ser tratados ou pintados com nitrato de 
prata, a fim de não propiciar oxidação na conexão do barramento de cobre. 
 
Normas aplicáveis: NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111 
 
1.9 ACESSÓRIOS 
1.9.1 Fornecimento e instalação de isoladores para montagem de barramentos de 1000A 
e 600A. 
 
Os suportes aqui descritos trata-se de isoladores e fixadores para sustentação dos 
barramentos de 1000A e de 600A. 
 
Deverão ser fornecidos conforme montagem interna adotada pela CONTRATADA, 
quantitativo estimado, podendo haver variações conforme a solução a ser dada. 
 
1.9.2 Fornecimento e instalação de isoladores para montagem de barramentos de 2000A. 
 
Os suportes aqui descritos trata-se de isoladores e fixadores para sustentação dos 
barramentos de 1000A e de 600A. 
 
Deverão ser fornecidos conforme montagem interna adotada pela CONTRATADA, 
quantitativo estimado, podendo haver variações conforme a solução a ser dada. 
 
1.9.3 Fornecimento e instalação de suportes, cantoneiras, chapas e demais materiais para 
fixações internas e adaptações para passagem dos barramentos. 
 
Os suportes aqui descritos trata-se de adaptações em estrutura metálica interna ao 
cubículo, de onde serão instalados os isoladores e suportes para os barramentos. 
 
Deverão ser fornecidos conforme montagem interna adotada pela CONTRATADA, 
quantitativo estimado, podendo haver variações conforme a solução a ser dada. 
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1.9.4 Conjunto de cabos, terminais e demais acessórios para ligação de TC's de 
medidores. 
 
Cabos: 
Condutor flexível, isolamento em termoplástico poliolefínico não halogenado 70ºC, classe 
750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo (Incluso terminais 
de compressão, anilhamento, chicoteamento...) (todos os diâmetros). 
 
Aplicação: 

 Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados 
em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio 
de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, 
métodos de instalação n.º 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em 
condutos enterrados (eletrodutos) método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. 

 
Características Técnicas / Especificação: 

 Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248.  
 Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com 

isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com 
características de não propagação e auto-extinção.  

 Tensão de isolamento 0,45/0,75kV.  
 Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço 

contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito. 

 Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas 
complementares para cada caso específico. 

 
Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde 
para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo). 

 Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores 
(inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a 
identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas 
específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus 
respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410. 

 A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para 
comandos e sinalização. 

 Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), 
devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico. 

 
1.9.5 Canaleta plástica 50x80. 
Uso para acomodação de cabos de ligação dos TC's, com chave de aferição e com 
medidor de energia. 
 
Serão utilizadas canaletas com aberturas para saída de cabos na cor cinza com tampa. 
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1.9.6 Chapa de policarbonato espessura 3mm 
Serão utilizadas para proteção interna dos barramentos, chaves, bornes de disjuntores e 
todas as partes que possuem riscos de contato direto. 
 
Obrigatoriamente material deverá ser anti-chama. 
 
1.9.7 Eletrocalha galvanizada a fogo chapa 12 300x100 
 
Eletrocalhas a serem instaladas dentro do fosso do cubículo para acomodação dos cabos 
de saída dos usuários. 
 
Aplicação: 

 Proteção mecânica e elétrica dos cabos 

 Encaminhamento de circuitos, podendo ser instalações aparentes em entre forro e 
entre o piso elevado. 

 
Características Técnicas / Especificação: 

 NBR IEC 1537 - Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos 
 Deverá possuir resistência mecânica conforme especificado em Norma Internacional 

IEC 61537. 

 As eletrocalhas e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 
1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma 
NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura 
mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas: 

Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm - chapa #12 
 

 Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas, fixadas por 
meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação.  

 Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas 
características construtivas da eletrocalha.  

 As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

 A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o 
acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam 
comprometer a isolação dos condutores. 

 
1.9.8 Curva plana de eletrocalha 300x100 galvanizada a fogo chapa 12 
Eletrocalhas a serem instaladas dentro do fosso do cubículo para acomodação dos cabos 
de saída dos usuários. 
 
Aplicação: 

 Realizarem adaptações e/ou mudança de direção de acordo com o projeto 
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Características Técnicas / Especificação: 

 Todos os componentes citados deverão atender a NBR IEC 1537 - Sistemas de 
eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos 

 
1.9.9 Mão francesa em metalon 30x30 com tratamento anti ferrugem 
Fixação de eletrocalhas no fosso do elevador. 
Desenho ilustrativo bem como quantitativo a referenciada, CONTRATADA deverá analisar 
melhor solução a ser adotada no local. 
Deverá ter proteção anti ferrugem com aplicação de prima e pintura na cor preta. 
 
1.9.10 Eletroduto galvanizado a fogo pesado 3/4” 
Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação e tomadas de serviço. 
 
Aplicação: 

 Proteção mecânica e elétrica dos cabos 

 Encaminhamento de circuitos, podendo ser instalações aparentes em entre forro e 
entre o piso elevado. 

 
Características Técnicas / Especificação: 

 NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação. 
 NBR 6414 - Rosca para tubos onde a vedação, feita pela rosca - Designação, 

dimensões e     tolerância - Padronização. 

 NBR 5597 - Eletroduto rígido de aço-carbono e acessórios com revestimento 
protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 

 NBR 5598 - Eletroduto rígido de aço-carbono com revestimento protetor, com rosca 
NBR 6414 

 A rosca cônica segundo as especificações "BSP", e de acordo com as Normas NBR-
6414 (PB-14) e ISO-7; 

 Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com 
espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes.  

 Deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades e 
fornecidos com rebarba interna removida; 

 Os eletrodutos deverão ser fabricados de acordo com a Norma NBR-5597 (EB-341) 
classe pesada; 

 Para instalações aparentes, enterradas no solo e expostas ou não ao tempo ao 
tempo somente deverão ser empregados eletrodutos “classe pesada” com 
revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a 
NBR 6323. 

 Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 
5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais 
estiverem conectados. 

 Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas. 
 Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas. 

 São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com 
costura: - 12,5%. 

 São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos: 
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 +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 
34 mm; 

 +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm 
 
1.9.11 Condulete em alumínio fundido com tampa 3/4” 

 Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação e tomadas de serviço. 
 Aplicação: 
 Utilizado para conexões/mudanças de direção entre infraestrutura elétrica 

(eletrodutos). 

 Características Técnicas / Especificação: 
 NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais - Especificação 
 Deverão possuir tampa em alumínio estampado e junta em borracha.  
 Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em 

borracha (prensa cabo). 
Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54. 
 
1.9.12 Tomada 2P+T 20A Vermelha 
 Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação e tomadas de serviço. 
 NBR 14136 
 NBR NM 60884-1 
 
1.9.13 Luminária blindada a prova de explosão 
 Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação de serviço. 
 ZONAS: 1, 2, 21 e 22  
 GRUPO: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC  
 Grau de proteção: IP66  

  
1.9.14 Lâmpada Bulbo LED 15W 6500K 
Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação de serviço. 
- Potência: 15W 
- Fluxo Luminoso: 1260lm 
- Eficiência: 84lm/W 
- IRC: >80 
- FP: 0,92 
- Ângulo: 150° 
- Vida Útil: 25000 Horas 
 
1.9.15 Cabo 2,5mm² 
Uso interno ao cubículo para ligação de iluminação e tomadas de serviço. 
 
Condutor flexível, isolamento em termoplástico poliolefínico não halogenado 70ºC, classe 
750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo (Incluso terminais 
de compressão, anilhamento, chicoteamento...) (todos os diâmetros) 
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Aplicação: 

 Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados 
em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio 
de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, 
métodos de instalação n.º 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em 
condutos enterrados (eletrodutos) método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004.  

 
Características Técnicas / Especificação: 

 Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248.  
 Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com 

isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com 
características de não propagação e auto-extinção.  

 Tensão de isolamento 0,45/0,75kV.  
 Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço 

contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito. 

 Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas 
complementares para cada caso específico. 

 
Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde 
para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo). 

 Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores 
(inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a 
identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas 
específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus 
respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410. 

 A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para 
comandos e sinalização.  
 

Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser 
empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico. 
 
1.9.16 Elementos diversos de fixação, buchas, parafusos, arruelas para bolt, etc. 
Materiais diversos para uso em fixação e acabamentos internos. 
 
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA REBAIXADOR: 
O cubículo será alimentado por auto transformador à seco com potência de 750 KWA - 
220/380 Volts, refrigeração natural a ar, com enrolamentos de fios de cobre, construído e 
ensaiado conforme norma ABNT NBR 5356/1993, acessórios standard. As principais 
características dos transformadores deverão ser: 
 Potência nominal: 750 K.W. no mínimo; 

 Tensão primaria em carga: 10,2 a 13,8 KV; 
 Tensão secundaria: 220/380V; 
 Grupo de acoplamento Ydn 1; 
 Conexão na MÉDIA TENSÃO por bornes e flangeado; 
 Conexão em BAIXA TENSÃO por barras e flangeado; 

 Todas as instalações elétricas em média tensão deverão ser blindadas de forma a 
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proteger as equipes que executarão manutenção nos equipamentos; 

 Deverá ser previsto uma base para à instalação do transformador. 
 
ABRIGO PARA TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA REBAIXADOR: 
Considerando que o transformador de potência rebaixador é do tipo seco e tendo em vista 
que será instalado ao tempo dessa forma deverá ser previsto um cubículo metálico para 
abrigo do mesmo. 
 
SUPORTES: 
Adequado para uso externo resistente às intempéries; construção em material anti-
corrosão com pintura eletrostática. O sistema de fixação deverá ser adequável e 
compatível com cada local de instalação. 
 
ATERRAMENTOS: 
Fornecer e instalar todos os aterramentos completos com acabamento e protetores anti-
surtos (os protetores deverão ser instalados em todos os equipamentos), conforme norma 
vigente. 
Utilizar mão-de-obra especializada e devidamente habilitada para a execução dos serviços. 
 
GRADIL DE FECHAMENTO DA ÁREA: 
Deverá ser previsto a construção de um gradil de fechamento conforme projeto com tela 
modelo eletrofundido, na cor verde Padrão CEASA - Campinas. 
 
Condições ambientais: 
Temperatura em operação: 

 Equipamento “indoor”: -0ºC a 40ºC; 
 Equipamento “outdoor: -40ºC a 55ºC; 
 Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Antes da energização, a empresa CONTRATADA deverá executar verificação e 
constatação de isolamento dos barramentos internos com uso de equipamentos 
específicos para este fim, com apresentação de laudo; 

 Todas as instalações deverão serem executadas seguindo as normas vigentes; 
 Materiais similares deverão seguir as mesmas características técnicas contidas 

neste memorial ou superior, mediante aprovação da CONTRATANTE; 

 Todos os custos com serviços de comissionamento das instalações e testes de 
isolação dos cabos, se exigidos, deverão ser realizados e custeado pela empresa 
contratada; 

 Executar testes finais e gerais de todo o sistema implantado, com diversas 
condições de tempo e temperatura, demonstrando a CEASA - Campinas o pleno 
funcionamento do sistema, objeto do presente instrumento. 

 
CONFIDENCIALIDADE: 
A empresa CONTRATADA, por si, seus empregados e representantes a qualquer título, se 
obrigam a manter a mais absoluta confidencialidade de todas as informações, dados, 
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documentos, metodologias e demais informações a que vierem a ter conhecimento ou 
acesso em razão da consecução deste contrato, a qualquer tempo, seja durante ou após a 
execução dos serviços ora contratados, verbal ou expressamente. 
Fica vedado a empresa CONTRATADA ceder ou transferir o presente contrato, sem o 
prévio e expresso consentimento da outra parte. 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA REDE PRIMÁRIA CLASSE 15 KV COM O 
PARELELISMO DOS TRANSOFMRADORES: 
Após instalado o novo cubículo bem como o novo transformador de 750 KVA, deverá ser 
realizado o paralelismo do mesmo com o atual transformador de 225 KVA. 
 
Nesta etapa estaremos com as duas fontes em pleno funcionamento, dessa forma 
entraremos na etapa de migração de cada alimentador. 

 Testes de carga deverão ser realizados com a presença da CONTRATANTE, bem 
como energização do sistema. 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS: 
Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA - Campinas 
Rodovia Dom Pedro I - Km 140,5 - Pista Norte 
CEP 13.082 - 902 
Campinas - S. P. 
CEP 13.082 - 902 
Prédio - Galpão Permanente - 04 (G. P. - 04) 
Tel. (19) 3746 - 1042 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
a) A empresa deverá elaborar um cronograma de execução dos serviços em conjunto com 
o Setor de Engenharia de Manutenção Elétrica sempre levando em contar o mínimo de 
interferências no funcionamento do sistema elétrico da CEASA - Campinas, este 
cronograma poderá ser sempre considerado aos finais de semana (sábado e / ou 
domingo); 
b) Os materiais a serem utilizados, deverão satisfazer aos padrões aconselhados pela 
técnica moderna, atender a todas as exigências das Normas Brasileiras A. B. N. T. e 
INMETRO vigentes, bem como especificações dos fabricantes; 
c) Para a realização destes trabalhos deverá ser considerado a interrupções não superior o 
tempo de 04 horas consecutivas devido ao fato dos equipamentos de refrigeração; 
d) Na execução dos serviços de instalações eletromecânica deverá atender integralmente 
às normas vigentes aplicáveis, bem como especificações dos fabricantes; 
e) A execução dos serviços deverá atender integralmente às prescrições da A. B. N. T., 
Normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como especificações dos fabricantes; 
f) No fornecimento de materiais a serem utilizados, deverão satisfazer aos padrões 
aconselhados pela técnica moderna, atender a todas as exigências das normas vigentes 
aplicáveis, bem como especificações dos fabricantes; 
g) A CEASA - Campinas se reserva ao direito de contratar com outras empresas, 
simultaneamente e para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daquele 
abrangidos por este memorial. Neste caso, a empresa contratada não poderá impor 
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quaisquer dificuldades à introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a 
execução destes serviços ou Concessionárias de Serviços Públicos; 
h) Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela CEASA - Campinas, ou pela 
própria empresa contratada, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção 
e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos 
levantamentos; 
i) A CEASA - Campinas poderá determinar a paralisação da execução dos serviços por 
razão relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de inobservância ou 
desobediência às ordens e instruções, cabendo à empresa contratada todos os ônus e 
encargos decorrentes desta paralisação; 
j) A empresa contratada fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os 
insumos necessários e adequados à realização dos serviços, de acordo com o objetivo dos 
mesmos. O transporte, a guarda e a manutenção dos equipamentos são de sua 
responsabilidade e ônus; 
k) A empresa contratada deverá estar ciente, que será obrigatório cumprir fielmente e às 
suas próprias custas, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalhador 
do ministério do Trabalho; 
l) É obrigação da empresa contratada o fornecimento dos equipamentos de segurança (E. 
P. I.’s. e E. P. C.’s.) aos seus funcionários; 
m) Os funcionários deverão possuir certificados NR - 10 e NR - 35; 
n) Esta contratação se trata de serviço de engenharia. 
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
Deverá ser considerada uma Assistência Técnica através de Engenheiros e Técnicos 
especializados, ou através de seus representantes credenciados, onde haja garantia de 
assistência técnica e reposição de peças a seus equipamentos permanentemente, dentro 
ou fora de vigência do prazo de garantia. 
A empresa contratada, através de seus representantes credenciados, deverá garantir a 
assistência técnica e reposição de peças dentro ou fora de vigência do prazo de garantia 
por no mínimo 05 (cinco) anos. 
 
PEÇAS DE RESERVA E REPOSIÇÃO: 
A proponente deverá atender qualquer requisição de peças durante a vigência de garantia 
em prazos extremamente curtos, ou seja, no período máximo de 02 horas a partir da hora 
solicitada em que for comunicado à proponente. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO: 
A empresa contratada deverá apresentar o cronograma detalhado da execução dos 
serviços 05 (cinco) dias após o envio do contrato ou do recebimento da ordem de serviço 
(O.S.), o qual após aprovação da CEASA - Campinas, fará parte integrante do contrato de 
obra. 
 
A fim de cumprir os prazos preestabelecidos, caso seja necessário trabalho em regime de 
horas extras, domingos e feriados, não haverá qualquer custo adicional ao preço 
contratado. 
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CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO: 
 
ENTREGA DO EQUIPAMENTO: 
O equipamento será considerado entregue, quando o mesmo estiver concluído, vistoriado 
pelo controle de qualidade do fabricante e à disposição da CEASA - Campinas para 
inspeção visual e recebimento no local da obra. 
 
TREINAMENTO: 
Para o programa de treinamento, deverá ser apresentado no mínimo os seguintes tópicos: 

 Diagrama em bloco do sistema; 

 "Start-up" do sistema; 
 Principais comandos; 
 Manutenção preventiva, corretiva, falhas mais frequentes. 

 
COMISSIONAMENTO: 
Todos os ensaios, testes e verificações no campo, integrantes do Comissionamento a 
serem executados pela CONTRATADA, terão acompanhamento da Fiscalização da CEASA - 
Campinas. Portanto, a Contratada deverá providenciar um ou mais especialistas com 
conhecimento do sistema, equipamentos e componentes e todos os demais itens do 
Fornecimento, para supervisionar todas as tarefas que serão executadas para um perfeito 
funcionamento do sistema. 
 
EXEMPLO DE CRONOGRAMA FÍSICO CONSTRUTIVO 
 

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 
DIAS 

07 15 30 45 60 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
5% 

    
 

ALVENARIA CIVIL  
5% 

   
 

ENTREGA, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

  
60% 

  
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS    
25% 

 
 

FASE TESTES OPERACIONAL     
5% 

 

 
A fim de cumprir os prazos preestabelecidos, caso seja necessário trabalho em regime de 
horas extras, domingos e feriados, não haverá qualquer custo adicional ao preço 
contratado. 
  
O cronograma financeiro para pagamentos deverá ser da seguinte forma: 
 
1. Após 30 dias após o início dos serviços, parcela (01/03); 
2. Após 60 dias após o início dos serviços, parcela (02/03); 
3. Após 90 dias, após o início dos serviços, parcela (03/03), se concluído. 
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ANEXO - A 
 

IMPLANTAÇÃO 
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ANEXO - B 
 

PROJETO DO CUBÍCULO 
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ANEXO - C 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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ANEXO - D e VIII 
 

ATESTADO DE VISITA 
 

DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL  
 

REFERENTE: Contratação de empresa especializada para obra de construção e 
montagem do novo posto de transformação - 07 (tr-07), com fornecimento de mão de 
obra e materiais, conforme condições estabelecidas na Pasta Técnica (Anexo I). 
 
Nome da empresa: ____________________________________________ 
 
CNPJ/MF: ___________________________ 
 
Endereço: ________________________________________ 
 
Telefone: ____________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________ 
 
 
Declaramos para os fins do presente procedimento licitatório que a empresa 
supramencionada vistoriou o local da obra, tendo pleno conhecimento do objeto licitado, 
imprescindível ao cumprimento adequado das futuras obrigações contratuais a serem 
assumidas. 
 
 
  
 
Campinas, ______ de ____________________ de 2.0____. 
 
 
 
_________________________________ 
Indicar local, dia, mês e ano.  
 
 
_______________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável da Ceasa 
 
 
 
_________________________________________ 
Vistoriado por: (nome completo, cargo/função) 
 

 



 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 

 
 

ANEXO - E 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL e SERVIÇOS 
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ANEXO - F 
 

RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

 Desmontagem cubículo metálico com 7 módulos de 1,20x2,00x2,25m (LxPxA) 
 Escavação para implantação de cubículo; 
 Remoção de terra com caçamba de 5m³; 
 Retirada de terra para nivelamento do terreno e retirada de 02 árvores; 
 Jateamento do cubículo blindado a ser reformado 
 Pintura do cubículo blindado a ser reformado; 
 Fornecimento e instalação de estrutura em concreto com ferragem para construção 
de novo fosso para fosso do cubículo; 
 Fornecimento e instalação de metalon 100x100x3mm para apoio do cubículo. 
Incluso pintura; 
 Fechamento em chapa metálica 3mm espessura fosso atual; 
 Montagem do cubículo reformado com disjuntores, medidores e demais 
componentes conforme indicado em projeto e planilha orçamentária; 
 Fornecimento e instalação de cubículo metálico e transformador de 750 KVA; 
 Fornecimento e infraestrutura e cabos alimentadores entre cubículo do novo 
transformador e novo cubículo de média tensão 
 Fornecimento e instalação de infraestrutura enterrada para interligação do cabo de 
média tensão da caixa de passagem existente ao novo transformador, utilizando-se 
cabo já existente; 
 Interligação provisória em média tensão entre novo transformador e transformador 
existente, utilizando-se cabo a ser fornecido pelo CEASA; 
 Execução de aterramento para novo cubículo; 
 Transferência das alimentações dos medidores antigos para os medidores do novo 
cubículo; 
 Retirada da alimentação provisória em média tensão; 
 Demolição do atual prédio do TR07 e limpeza da área; 
 Execução de cerca ao redor do novo cubículo. 

 
EXCLUSÕES DE FORNECIMENTO: 
 Fornecimento de cabos de média tensão; 
 Fornecimento de cabos para relocamento de alimentação dos medidores para o 
novo cubículo. Estamos considerando que os cabos existentes serão suficientes para 
esse relocamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 

 
 

ANEXO - G 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica-operacional, registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, expedido em nome da licitante, 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado e que comprove a aptidão para 
desempenho de atividades compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, com indicação dos serviços executados, cujas parcelas de maior 
relevância são: 
 Fornecimento e Instalação de transformador de corrente; 
 Disjuntor caixa moldada; 
 Multimedidor; 
 Painel autoportante; 
 Barra chata de cobre 1.1/2” x 3/8”; 
 Cabos elétricos de 16 mm² até 240 mm²; 
 Montagem e instalação de painel elétrico tipo Quadro Geral de Baixa Tensão 
(Q.G.B.T.); 
 Instalação de disjuntor tipo caixa aberta de no mínimo 2.000 Amperes; 
 Montagem de cabine e medição, proteção e transformação padrão CPFL com 
potência mínima de 500 KVA. 
 

b) Registro de pessoa jurídica expedida pela Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA. 
c) Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior, reconhecido pelo 
CREA o qual será o responsável técnico pelo serviço, mediante apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

 Carteira de trabalho; 
 Ficha (ou folha do livro) de registro de empregados; 
 Contrato social; 
 Contrato particular firmado com a empresa licitante. 

 
 Para a realização da vistoria técnica o Engenheiro responsável da Contratada, deverá 
apresentar documento(s) que comprove(m) que o mesmo pertence ao quadro 
permanente da empresa, bem como o Registro ou Inscrição junto ao C. R. E. A. seu e da 
empresa. 
 A Contratada deverá possuir equipe técnica especializada e compatível com o objeto 
deste memorial, constando à relação nominal dos profissionais habilitados a prestar os 
serviços de instalação e ativação dos equipamentos, contendo, no mínimo, 01 (um) 
engenheiro eletricista ou eletrônico (responsável técnico). 
 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) na declaração 
constante no item anterior, pertence(m) ao quadro permanente da empresa, devendo ser 
feita com a apresentação do registro na Carteira de Profissional, Ficha de Empregado ou 
Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que 
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, ou, 
se for o Diretor, através do Contrato Social em vigor, na data limite para entrega das 
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propostas e, ainda, Certidão de registro de pessoa física para comprovação de sua 
inscrição junto ao C. R. E. A.. 
 A experiência do responsável(eis) técnico(s) indicado(s) para a execução dos serviços, 
deverá ser comprovada através de atestado(s) fornecido(s) por empresa pública e / ou 
privada, de características semelhantes ao objeto do memorial e compatível com as 
parcelas de maior relevância constantes do subitem a seguir, acompanhado da Certidão de 
Acervo Técnico emitido pelo C. R. E. A., podendo as parcelas de maior relevância, serem 
apresentadas em um único atestado ou em vários. 
 Prova de regularidade da empresa junto ao C. R. E. A., com jurisdição no Estado em 
que for sediada a Contratada, devendo ser feita através de Certidão de Pessoa Jurídica 
emitida pelo C. R. E. A., com validade em vigor na data da entrega das propostas. 

 
d) Deverá apresentar no mínimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico - CAT do 
responsável técnico, emitida pelo CREA, por execução de serviço de características 
compatíveis com o objeto que ora se licita, cuja parcela de maior relevância é: 
 Fornecimento e Instalação de transformador de corrente; 
 Disjuntor caixa moldada; 
 Multimedidor; 
 Painel autoportante; 
 Barra chata de cobre 1.1/2” x 3/8”; 
 Cabos elétricos de 16 mm² até 240 mm²; 
 Montagem e instalação de painel elétrico tipo Quadro Geral de Baixa Tensão (Q. G. 
B. T.); 
 Instalação de disjuntor tipo caixa aberta de no mínimo 2.000 Amperes; 
 Montagem de cabine e medição, proteção e transformação padrão CPFL com 
potência mínima de 500 KVA. 


