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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE de 
975kVA para 1.500kVA E ADEQUAÇÃO DA 
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE 
ATENDE AO COMPLEXO JUDICIÁRIO 
TRABALHISTA MINISTRO FRANCISCO FAUSTO 
– CJTMFF, COM PRESTAÇÃO DE GARANTIA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUE ENTRE SI FAZEM 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª 
REGIÃO E A EMPRESA NORMA ENGENHARIA 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP.               

 
 
CONTRATO TRT/CAD Nº  001/2019 

  
 

 O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede nesta 
Capital, na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900, inscrito no CNPJ 
sob o nº 02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua Excelência a 
Desembargadora Presidente MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS 
RODRIGUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 465.698.124-91 e portadora da Cédula de 
Identidade nº 266865 - ITEP/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, 
a empresa NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP., inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.757.012/0001-72, com sede na com sede na Rua Maria Dolores Costa, 
95, loja 6, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59150-510, neste ato representada por           
JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALO, brasileiro, Sócio Administrador, portador da Cédula 
de Identidade nº 001.827.670 SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 067.308.574-04, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força 
do presente instrumento, na forma constante no Processo PROAD nº 7541/2018, na 
modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço nº 028/2018, de acordo com as normas 
estabelecidas pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto no 5.450/2005, pela Lei Complementar 
nº 123/2006 e alterações,  pela Lei nº 12.440/2011 e nº 12.846/2013 e, subsidiariamente, 
pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente, e no que couber, a Resolução nº 
98/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT e nº 114/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, e demais legislação pertinente ao objeto, inclusive o Código de 
Defesa do Consumidor e Código Civil Brasileiro, o contrato de prestação de serviços para a 
ampliação da capacidade de 975kVA para 1.500kVA e adequação da subestação elétrica 
que atende ao Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto – CJTMFF, com 
prestação de garantia e assistência técnica, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
adiante discriminadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
   
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de ampliação da capacidade de 975kVA para 1.500kVA e 
adequação da subestação elétrica que atende ao Complexo Judiciário Trabalhista Ministro 
Francisco Fausto - CJTMF do Tribunal Regional da 21ª Região, compreendendo a 
elaboração de projeto executivo de ampliação de capacidade da subestação, fornecimento e 
instalação de novos transformadores de potência, adequação da rede interna de média 
tensão, substituição de painéis/quadros de baixa tensão, cabos e disjuntores, dentre outros 
materiais e equipamentos, incluindo-se a desinstalação, remoção e transporte dos 
equipamentos substituídos para os locais indicados para armazenamento, adequações do 
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espaço físico e a garantia e assistência técnica por um período de 9 (nove) meses, de 
acordo com as Especificações Técnicas - Anexo IV deste instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Estão compreendidos no objeto da contratação os serviços abaixo, previstos na 
Planilha Orçamentária - Anexo II do presente contrato: 

 
� Elaboração e apresentação de projetos executivos elétrico e 

exaustão/climatização referentes, inclusive estudo de seletividade e 
Coordenograma. 

� Substituição dos transformadores, adequação/substituição da rede interna, cabos 
blindados 12/20kV e dos equipamentos de média tensão, substituição dos cabos, 
painéis, quadros elétricos, banco de capacitores e disjuntores de baixa tensão. 

� Substituição, parametrização e coordenação de disjuntor de proteção em média 
tensão com rede da concessionária do disjuntor de média tensão 
adequação/substituição da rede interna e dos equipamentos de média tensão, 
substituição dos cabos, painéis, quadros elétricos, banco de capacitores e 
disjuntores de baixa tensão. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
 Os serviços objeto desta contratação serão realizados no Complexo Judiciário 

Trabalhista Ministro Francisco Fausto do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - RN, 
situado na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova - 59063-900 - Telefone: (84) 4006-
3000. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

A CONTRATADA executará os serviços nos dias e horários estabelecidos pela 
Fiscalização (inclusive sábados, domingos, feriados e em horários noturnos). Quando da 
escolha de datas ou períodos extraordinários para a realização dos serviços contratados, a 
decisão da Fiscalização se dará sempre com base na conveniência e necessidade do 
CONTRATANTE e com o fito de evitar possíveis estorvos e prejuízos ao regular exercício 
das atividades usuais desenvolvidas nos diversos setores do CJTMFF. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 
É facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou supressões nas 

quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial da contratação, nas mesmas condições propostas, na forma do §1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do referido artigo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  
 

São Anexos do presente contrato: 
 
I  -  Termo de Referência; 

II  -  Planilha Orçamentária; 

III  -  Cronograma Físico-Financeiro 
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IV  -  Caderno de Especificações Técnicas; 

V  -  Planilha Analítica de Composições de Preços Unitários; 

VI  -  Planilhas de Demonstrativos de Cálculo do LDI; 

VII  -  Planilha de Demonstrativo de Cálculo das Leis Sociais. 

VIII  -  Anteprojeto de Ampliação da Capacidade e Adequação da Subestação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ESCOPO E DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 
O escopo dos serviços, bem como os procedimentos de execução do objeto do 

presente contrato encontram-se descritos no item 5 do Termo de Referência – Anexo I 
deste instrumento, o que deverá ser cuidadosamente observado pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 O prazo total para a execução do objeto deste contrato é de 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos contados a partir do 6º dia após o recebimento, pela CONTRATADA, 
da Ordem de Serviço a ser emitida pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA 
do CONTRATANTE. O referido prazo será dividido da forma que se segue: 
 

a) Elaboração e apresentação de projetos executivos elétrico e 
exaustão/climatização referentes, inclusive estudo de seletividade e 
Coordenograma; 

 
• Máximo 30 (trinta) dias contados a partir do 6º dia após o recebimento 

da Ordem de Serviço; 
 

b) Aprovação do projeto executivo junto à Concessionária local - COSERN 
 
• Máximo 60 (sessenta) dias contados a partir do 6º dia após o 

recebimento da Ordem de Serviço. 
 

c) Substituição dos transformadores, adequação/substituição da rede interna, 
cabos blindados 12/20kV e dos equipamentos de média tensão, substituição dos 
cabos, painéis, quadros elétricos, banco de capacitores e disjuntores de baixa 
tensão; 

 
• Máximo 90 (noventa) dias contados a partir do 6º dia após o 

recebimento da Ordem de Serviço; 
 

d) Substituição, parametrização e coordenação de disjuntor de proteção em média 
tensão com rede da concessionária do disjuntor de média tensão 
adequação/substituição da rede interna e dos equipamentos de média tensão, 
substituição dos cabos, painéis, quadros elétricos, banco de capacitores e 
disjuntores de baixa tensão; 

 
• Máximo 120 (cento e vinte) dias contados a partir do 6º dia recebimento 

da Ordem de Serviço; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

O prazo de execução poderá ser alterado nos termos do Parágrafo Primeiro do 
art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

O descumprimento injustificado dos prazos de execução dos serviços, ou 
descumprimento das demais obrigações estabelecidas neste contrato sujeitará a 
CONTRATADA às sanções estabelecidas na Cláusula Décima Sexta. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA 

 
 Os serviços objeto desta contratação deverão ser realizados por equipe técnica 
especializada, composta por técnicos de experiência comprovada e conduzidas por 
profissional – que assumirá a responsabilidade técnica pela execução dos serviços, 
conforme atribuições, requisitos e qualificações  previstas no item 8 do Termo de Referência 
- Anexo I deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
  O objeto deste contrato será recebido em conformidade com os artigos 73 a 76 
da Lei nº 8.666/93 e com as condições estabelecidas no item 12 do Termo de Referência – 
Anexo I deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 
ético-profissional, por sua perfeita execução. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
A CONTRATADA deverá retirar, em até 5 (cinco) dias consecutivos após o recebimento 
provisório dos serviços, todas as ferramentas, equipamentos, sobras de material e as 
instalações provisórias dos locais dos trabalhos, deixando todas as áreas limpas e livres de 
entulhos e detritos de qualquer natureza. 

 
 CLÁUSULA SEXTA - DOS VALORES DO CONTRATO 
  

Os valores unitários e totais do presente contrato estão especificados na Planilha 
Orçamentária - Anexo II deste instrumento. 

 
O valor total do contrato é de R$ 546.991,52 (quinhentos e quarenta e seis 

mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

O preço contratado é fixo e não reajustável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

Já estão inclusos nos preços unitário e total todos os custos relacionados à 
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execução dos serviços, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens na 
Planilha Orçamentária e na Planilha de Especificações Técnicas e Serviços e Critérios de 
Medição e Pagamento. Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e 
indiretas: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e 
quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos envolvidos com o 
objeto do contrato; diárias; aluguéis; treinamentos e deslocamentos de funcionários; 
transportes de materiais, ferramentas e equipamentos, fretes e seguros; garantias; 
impressões de projetos e obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; e 
outros custos administrativos, operacionais e financeiros.  Da mesma forma, deverão ser 
incorporados aos seus preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e indiretos 
necessários à execução dos serviços. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 
O emprego de mão-de-obra em horários extraordinários (sábados, domingos, 

feriados e horário noturno) deverão ser suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão desses, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO 
 

Para medição dos serviços deverão ser observadas as etapas e condições 
previstas no item 13 do Termo de Referência – Anexo I do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

A discriminação e quantificação dos equipamentos fornecidos e/ou serviços 
considerados na medição, inclusive a utilização de unidades de medidas, deverão respeitar 
rigorosamente a Planilha Orçamentária e as Especificações Técnicas - Anexos II e IV, 
respectivamente, deste instrumento contratual. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
Como condição prévia para o encaminhamento para pagamento das faturas 

emitidas, o CONTRATANTE poderá exigir a apresentação de qualquer documentação 
complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária da CONTRATADA e de suas subcontratadas, no que diz respeito à execução 
do objeto do contrato.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 
O CONTRATANTE poderá promover retenções de valores necessárias ao 

cumprimento das recomendações ou exigências legais estabelecidas em qualquer 
legislação que considerar pertinente ao contrato. 
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PARÁGRAFO QUARTO 
 

Somente serão encaminhadas para pagamento as faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nos equipamentos fornecidos e/ou nas medições dos serviços 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização, obedecidas 
às condições estabelecidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO   
 

O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente. O valor 
será creditado na conta corrente indicada pela CONTRATADA, por meio de ordem 
bancária. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Para que possa ser atestada pelo setor competente a nota fiscal/fatura deverá 
ser acompanhada pelo Boletim de Medição de Serviços e pela comprovação da 
regularidade fiscal, consubstanciada na documentação mencionada no art. 29 da Lei 
8.666/93, a ser constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante declarações extraídas dos sítios eletrônicos oficiais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

A regularidade fiscal e trabalhista traduz-se na detenção das seguintes certidões 
atualizadas:  

 
I  -   Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da 
União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do 
Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

II  -  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

III  -  Certidão Negativa do Débito Estadual, se for o caso; 

IV  -  Certidão Negativa de  Débito Municipal, se for o caso; 

V  -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 

O CONTRATANTE poderá consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF ou os sítios eletrônicos oficiais caso a Declaração apresentada pela 
CONTRATADA venha a se tornar desatualizada. 

 
PARÁGRAFO QUARTO 
 

O pagamento estará condicionado à apresentação da prestação da garantia de 
que trata a Cláusula Décima Quinta do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO 

 
Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
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contratual, ressalvando-se o disposto no Parágrafo Sexto desta cláusula. 
 

PARÁGRAFO SEXTO 
 
Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido 

à CONTRATADA, inclusive como medida cautelar, as importâncias correspondentes a 
multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa e as necessárias ao 
cumprimento de recomendações ou exigências estabelecidas em qualquer legislação 
pertinente a este contrato.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO  

 
Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 

serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 
PARÁGRAFO OITAVO 

 
Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente a: 
 

I - Imposto de Renda  das Pessoas Jurídicas  - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,  e 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS-PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96; 

II - Contribuição Previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento) , na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro  de 2009, conforme determina a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; 

III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2013, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o 
tema. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 

As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL (Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados (exceto o 
ISSQN), devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do 
Termo de Opção e a declaração em duas vias, assinadas pelo representante legal. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO  

 
O CONTRATANTE poderá também exigir a apresentação de qualquer 

documentação complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista 
e previdenciária da CONTRATADA e de suas subcontratadas, no que diz respeito à 
execução do objeto do contrato.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 

Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, devidamente atestada, o 
valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo 
pagamento de acordo com a variação da TR (Taxa de Referência), pro rata die. Contudo, se 
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o inadimplemento da obrigação for provocado pela CONTRATADA, o CONTRATANTE 
ficará desobrigado de promover tal atualização monetária.  

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, vigorando 
até a plena execução de seu objeto, assinalada pelo recebimento definitivo e pelo 
cumprimento das obrigações subsequentes por ambas as partes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

A despesa com a execução do presente contrato será atendida com recursos 
provenientes do Programa de Trabalho 02122057142560024 , PTRES nº 107720, Elemento 
de Despesa 449051. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  

São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além 
das constantes do item 10 Termo de Referência – Anexo I deste contrato e das previstas na 
Lei nº 8.666/93, no que couber, as seguintes: 
 
I  -  Indicar o responsável pela execução e acompanhamento do contrato, a ser aceito 
pelo CONTRATANTE, conferindo-lhe poderes para representá-la na execução do contrato. 
Ao responsável, nominado de Preposto, caberá promover de forma harmoniosa a ligação e 
integração entre a CONTRATADA e a área gestora designada pelo CONTRATANTE; 

II  -  Planejar, conduzir e executar os fornecimentos e a prestação de serviços de acordo 
com as planilhas, especificações técnicas e projetos definidos pelo CONTRATANTE, com 
as normas e regulamentações técnicas específicas aplicáveis ao objeto e com as demais 
recomendações e condições estabelecidas neste contrato e em seus anexos; 

III  -  Prestar garantia total e assistência técnica do objeto, conforme previsto no Termo de 
Garantia TRT/CAD Nº 001/2019, a contar do recebimento definitivo, emitido pelo setor 
competente do CONTRATANTE; 

IV  -  Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

V  -  Observar, durante a execução do objeto, a legislação, as normas e os regulamentos 
atinentes, conforme previsto no subitem 19 do Termo de Referência – Anexo I deste 
contrato; 

VI  -  Atender às normas de segurança e saúde no trabalho, conforme previsto no item 18 
do Termo de Referência - Anexo I deste contrato;  

VII  -  Respeitar o sistema de segurança do CONTRATANTE e fornecer todas as 
informações por ele solicitadas durante a entrega e instalação dos equipamentos; 

VIII  -  Zelar pela boa execução do contrato, realizando os serviços com integral 
observância de suas disposições; 

IX  -  Informar detalhada e imediatamente à Fiscalização sobre todo e qualquer eventual 
erro, incoerência, inconsistência, falha, excesso ou omissão que for por ela identificado e 
que possa interferir na prestação dos serviços contratados ou no funcionamento ou 
desempenho posterior do sistema de climatização; 
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X  -  Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação; 

XI  -  Providenciar junto ao CREA com jurisdição sobre o local de prestação dos serviços 
(CREA/RN), as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do 
contrato e especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal específica, registrando 
devidamente as atividades profissionais relacionadas com a execução dos serviços, 
conforme previsto no subitem 10.21 do Termo de Referência - Anexo I deste contrato; 

XII  -  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução 
dos serviços, tais como: salários, adicionais, vales-refeição, transporte (de pessoal, 
ferramentas, equipamentos, materiais, sobras, entulhos e detritos), estadias, encargos 
(sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe), seguros, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, inclusive aqueles 
vinculados às empresas subcontratadas. 

XIII  -  Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento 
definitivo; 

XIV  -  Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados a bens ou 
pessoas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, 
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 

XV  -  Comunicar imediatamente à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato anormal ou 
extraordinário observado nos locais de realização dos trabalhos, especialmente se o 
ocorrido representar situação de risco para as pessoas ou para o patrimônio público; 

XVI  -  Manter seus funcionários uniformizados (calça e camisa de manga ou macacão, bota 
de couro e meias) e com identificação visível.  Os uniformes deverão ter visível a logomarca 
da empresa. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
Além das obrigações acima, a CONTRATADA obriga-se a realizar o objeto de 

acordo com as condições previstas neste contrato, cabendo-lhe a total e exclusiva 
responsabilidade pela condução e coordenação das atividades, além de atender 
integralmente a toda a legislação que rege os negócios jurídicos contratados e que lhe 
atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista, tributária e cível. 
Obriga-se, também, a reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas que este tiver 
decorrentes de: 
 
I – Reconhecimento judicial da subsidiariedade do CONTRATANTE no cumprimento das 
obrigações trabalhistas da CONTRATADA; 

II – Reconhecimento judicial de solidariedade do CONTRATANTE no cumprimento das 
obrigações previdenciárias da CONTRATADA; 

III – Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou 
institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, empregados ou não, 
quando da execução do contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Não será admitida a transferência a terceiros das obrigações previstas neste 

contrato sem prévia anuência do CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 
As partes poderão, de forma fundamentada, solicitar entre si a adoção de 

providências que julgarem necessárias à correta execução do contrato e/ou que venham a 
desobstruir sua realização e a proteger o patrimônio institucional ou material de uma ou de 
ambas as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Além das obrigações contidas no item 11 do Termo de Referência – Anexo I do 
presente contrato e de outras que por lei lhe couberem, são obrigações de exclusiva conta e 
responsabilidade do CONTRATANTE, as seguintes: 
 
I  -  Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE ou para com terceiros, os serviços contratados, conforme disposto na 
Cláusula Décima Quinta deste contrato; 

II  -  Receber o objeto, observando o disposto na Cláusula Quinta e item 12 do Termo de 
Referência – Anexo I do presente contrato; 

III  -  Comunicar eventuais imperfeições ou inadequações às especificações técnicas 
definidas no Anexo C do Termo de Referência. 

IV  -  Fornecer as especificações, as orientações, os dados e as informações técnicas de 
sua responsabilidade, necessárias à execução dos serviços e prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato; 

V  -  Encaminhar à Coordenadoria de Execução Financeira documentação que relacione 
as importâncias relativas a multas aplicadas contra a CONTRATADA; 

VI  -  Comunicar, durante o prazo de garantia, eventuais vícios/defeitos, garantindo o 
acesso do pessoal da CONTRATADA ao local onde se encontra o equipamento defeituoso;  

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 

A Administração do CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte os serviços 
feitos em desacordo com este contrato e seus anexos. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  

 
A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições 

contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada por um representante do 
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado 
pela área gestora. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
O representante do CONTRATANTE tem asseguradas as prerrogativas de: 
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I  -  Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo a que sejam cumpridas 
integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 

II  -  Atestar as notas fiscais/faturas; 

III  -  Acompanhar o prazo de execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

do CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

A prestação da garantia e assistência técnica dos equipamentos e da instalação  
dar-se-á de acordo com o estabelecido no item 16 do Termo de Referência – Anexo I do 
presente contrato e no Termo de Garantia TRT/CAD nº 001/2019, a ser assinado pelas 
partes contratantes. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 

O prazo de garantia e assistência técnica ofertado pela CONTRATADA, de no 
mínimo 9 (nove) meses, iniciar-se-á a partir da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL  

  
Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive prejuízos 

causados a Administração e multas que venham a ser aplicadas, conforme o disposto no § 
1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a contar da assinatura do presente contrato, prestará a 
garantia no valor de R$ 27.349,58 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, dentre as seguintes modalidades: 

    
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
Em conformidade com o disposto no inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93, a 

garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 
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b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;  

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
Em conformidade com o item 3.1 do Anexo VII-F da IN nº 05/2017 - 

Seges/MPDG, a garantia deverá ser apresentada com validade de 90 (noventa) dias após o 
término do prazo de execução contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação 
efetivada no contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados nos itens do Parágrafo Primeiro da presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 

 
A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser recolhida à 

Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 

Caso a empresa opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação ficará 
vinculada à análise prévia por parte do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 

 
Em se tratando de Fiança Bancária, esta deverá ser emitida por instituição 

financeira devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da Lei nº 4.595/64 e da 
Resolução CMN nº 2.325/96, e deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 

 
Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pelo 
CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO OITAVO 
 

Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou 
devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as hipóteses, proporção de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 
 
PARÁGRAFO NONO 

 
Sempre que o prazo de execução do contrato se prolongar por período posterior 
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àquele estipulado na apólice ou na carta de fiança, a CONTRATADA fica obrigada a 
providenciar sua prorrogação pelo período necessário, observando-se o disposto no 
Parágrafo Segundo da presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 

 
A garantia será considerada extinta: 
 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu 
todas as cláusulas do contrato; e 

b) Após o término da vigência do contrato, no prazo estabelecido, que poderá ser estendido 
em caso de ocorrência de sinistro. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 

O CONTRATANTE não executará a garantia nas hipóteses abaixo relacionadas, 
não sendo admitida qualquer outra: 

 
a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 
Administração; ou 

d) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
 

O descumprimento do prazo de prestação da garantia contratual mencionado no 
caput desta cláusula poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista na alínea “d” do 
inciso II da Cláusula Décima Sexta deste contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 
 

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO 
 

A prestação da garantia contratual pela CONTRATADA é condição para a 
realização dos pagamentos que lhe forem devidos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO 

 
Ao assinar o presente contrato, a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a 

reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na presente cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste contrato ou de 
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não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, 
estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas nas 
legislações pertinentes: 
 
I - Advertência; 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na conclusão do objeto desta contratação ou na correção das falhas, vícios, 
imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 
0,3% (três décimos por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% 
(nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá 
caracterizar a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do 
CONTRATANTE; 
 
b) Pelo descumprimento do cronograma e prazos máximos para as entregas parciais: 0,3% 
(três décimos por cento) do valor das parcelas em atraso, por dia decorrido, até o limite de 
9% (nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá 
caracterizar a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do 
CONTRATANTE; 
 
c) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previsto neste contrato e anexos que fixem 
expressamente prazo de atendimento, inclusive durante o período de garantia e assistência 
técnica: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o 
limite de 2% (dois por cento); 
 
d) Pelo atraso na prestação da garantia contratual: 0,06% (seis centésimos por cento) sobre 
o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 1,8% (um inteiro e oito décimos 
por cento); 
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor 
contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência; 
 
III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais 
cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art. 109, inciso i, alínea “f”, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
reais comprovados, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
As penalidades aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF. 
 
 
PARÁGRAFO QUARTO 

 
O valor da multa e/ou da publicação da penalidade de que trata o inciso III do 

caput desta cláusula será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo 
nenhum valor a receber, o valor deverá ser recolhido pela CONTRATADA, caso contrário, 
os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial. 

 
PARÁGRAFO QUINTO 
 

O CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas no contrato, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar 
todos os serviços objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços se a 
subcontratação for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE, sendo 
condição essencial para essa aprovação a comprovação de capacidade técnica da 
subcontratada para a realização dos serviços a serem subcontratados, atendidas as 
mesmas condições previstas no subitem de qualificação técnica do edital de licitação.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
Nos casos particulares de subcontratação para a realização das atividades ou 

serviços discriminados especificamente no sub-tópico 9.2. do Termo de Referência - Anexo I 
deste contrato, a aprovação pelo CONTRATANTE demandará a demonstração do 
atendimento, pela pretensa subcontratada, a condições de qualificação análogas àquelas do 
referido tópico, porém redefinidas proporcionalmente à parcela das atividades ou serviços a 
ser subcontratada, tanto para a comprovação da sua capacidade técnico-operacional quanto 
para a comprovação da capacidade técnico-profissional dos seus responsáveis técnicos e 
profissionais 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 
Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a 

CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 
como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 
PARÁGRAFO QUARTO 

 
O CONTRATANTE, através da Fiscalização, poderá admitir os subcontratados 
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que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer 
aceitação de transferência de responsabilidade. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 

 
No caso de subcontratação parcial dos serviços, a empresa subcontratada 

deverá providenciar junto ao CREA do local dessa prestação específica, a ART referente à 
co-responsabilidade técnica pelos serviços subcontratados, de conformidade com a 
legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA NOVAÇÃO 
 

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer 
uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 
   

Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente contrato 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 
8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas: 
 
I – Determinada, por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
    

Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, são assegurados à 
Administração os direitos previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/93.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada de Sua Excelência o Desembargador Presidente do TRT da 21ª 
Região. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LICITAÇÃO 
 

A presente contratação fundamenta-se no Pregão Eletrônico nº 028/2018, 
Processo PROAD nº 7541/2018, de acordo com o preceituado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto no 5.450/2005, na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações,  nas Leis nºs 
12.440/2011 e 12.846/2013 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e demais legislação 
pertinente e, no que couber, na Resolução nº 98/2012, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho - CSJT e nº 114/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e demais 
legislação pertinente ao objeto, inclusive o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil 
Brasileiro. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA LEI Nº 8.666/93 

 
Fica o presente contrato sujeito ao efetivo cumprimento de suas cláusulas 
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contratuais, bem como ao regime da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, e das 
demais legislações pertinentes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 

De conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, 
o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro do Juízo Federal da cidade de Natal/RN competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente contrato, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma. 
 

Natal/RN,            de                                   de 2019. 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES 
DESEMBARGADORA PRESIDENTE 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP. 

         JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALO     
 SÓCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADA 
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CONTRATO TRT/CAD Nº  001/2019 
PROCESSO PROAD TRT Nº 7541/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E 

ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA QUE ATENDE AO COMPLEXO JUDICIÁRIO 

TRABALHISTA FRANCISCO FAUSTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª 

REGIÃO. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem por finalidade estabelecer normas, critérios, condições 
contratuais principais, bem como fornecer informações que permitam a apresentação de 
propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para ampliação da capacidade e 
adequação da subestação elétrica que atende ao Complexo Judiciário Trabalhista Ministro 
Francisco Fausto - CJTMFF do Tribunal Regional da 21ª Região - TRT21. 

2. OBJETO 

Ampliação da capacidade de 975kVA para 1.500kVA e adequação da subestação 
elétrica que atende ao Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto - CJTMFF 
do Tribunal Regional da 21ª Região. 

2.1. São partes integrantes deste TR, a Planilha Orçamentária, Especificações Técnicas e 
condições de entrega, dentre outros, distribuídos nos seguintes anexos: 

➢ ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

➢ ANEXO B - CRONOGRAMA. 

➢ ANEXO C - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. 

➢ ANEXO D - PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
UNITÁRIOS (não desonerado) 

➢ ANEXO E - MODELO DE PLANILHAS DE DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO 
DO LDI (não desonerado). 

➢ ANEXO F - MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO 
DAS LEIS SOCIAIS (não desonerado). 

➢ ANEXO G - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. 

➢ ANEXO H - ANTEPROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E 
ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO. 

2.2. A Licitante deverá observar as condições para vistoria, conforme definidas no item 15 
deste Termo de Referência. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Subestação elétrica do CJTMFF foi construída a mais de 20 anos e desde então não 
sofreu nenhuma reforma significativa sendo que a maioria dos seus equipamentos estão 
obsoletos, desgastados pelo uso e necessitam de substituição visando a adequação da 
subestação às normas técnicas, de segurança e da concessionária local.  

Além disso, houve um crescimento considerável na demanda elétrica ao longo dos 
últimos anos, devido principalmente à criação de novos gabinetes de desembargadores, 
setores e varas do trabalho na capital, pela implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe 
bem como pela ampliação maciça do número de computadores e equipamentos eletro-
eletrônicos em uso no CJTMFF sendo imprescindível também a ampliação da capacidade da 
subestação. 

Quanto aos critérios de sustentabilidade, foram levados em consideração os abaixo 
relacionados: 

a) Preferência por produtos de baixo impacto ambiental: 

i) Transformador a seco, que por não utilizar óleo mineral isolante 
dispensa cuidados especiais para contenção deste em caso de 
vazamento devido ao risco de contaminação do solo além de simplificar 
o descarte ao final da vida útil do equipamento; 
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b) Uso de cabos não-halogenados de alta eficiência elétrica (baixo teor de 
chumbo e policloreto de vinila – PVC); 

c) Verificação do critério de dimensionamento econômico para os novos cabos; 
d) Utilização de lâmpadas LED para a iluminação da subestação, em substituição 

à lâmpadas fluorescentes atuais. 

O orçamento de referência, apresentado no ANEXO A, foi elaborado com base em 
preços de insumos e serviços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil), e subsidiariamente, em outras bases de composições mescladas com 
insumos SINAPI e pesquisas de preços no mercado daqueles itens não encontrados nas 
referidas bases. 

4. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto desta contratação serão realizados no Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro Francisco Fausto do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - RN, 
situado na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova - CEP 59063-900. 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

5.1. O Escopo desta contratação compreende a elaboração de projeto executivo de 
ampliação de capacidade da subestação, fornecimento e instalação de novos 
transformadores de potência, adequação da rede interna de média tensão, substituição de 
painéis/quadros de baixa tensão, cabos e disjuntores, dentre outros materiais e 
equipamentos, incluindo-se a desinstalação, remoção e transporte dos equipamentos 
substituídos para os locais indicados para armazenamento, adequações do espaço físico e a 
garantia dos equipamentos, peças, materiais e serviços, por um período mínimo de 9 meses 
contados a partir do recebimento definitivo, conforme condições constantes do edital e seus 
anexos e dentro das normas e recomendações técnicas pertinentes aos serviços a serem 
executados. 

5.2. Na fase inicial, a contratada deverá elaborar e submeter à aprovação da Fiscalização o 
projeto executivo de ampliação da capacidade e adequação da subestação elétrica, com base 
no anteprojeto existente. O projeto deverá conter especificações técnicas e detalhamento de 
circuitos elétricos, disjuntores, cabos dos alimentadores e proteção (terra), painéis e quadros, 
diagramas, estudo de seletividade, coordenograma e todos os demais elementos necessários 
à perfeita execução dos serviços e aprovação junto à Concessionária local - COSERN. 

5.3. A Contratada ficará responsável pela desinstalação, remoção e transporte horizontal e 
vertical dos transformadores de potência de 225kVA e 750kVA até o Depósito Judicial 
Trabalhista de Natal/RN (aproximadamente 4,5 km de distância), situado na Avenida Dr. Nilo 
Ramalho, s/n, Morro Branco, Natal/RN, inclusive contratando seguro contra roubo de carga ou 
acidentes, realizando todos os procedimentos necessários a devida proteção de suas partes e 
componentes, assim como de sua estrutura, e providenciando o seu adequado 
acondicionamento, por meio de lonas,amarrações e base do tipo palet a serem fornecidos 
pela Contratada, para estocagem dos equipamentos. 

5.4. A Contratada ficará responsável pela desinstalação, remoção e transporte horizontal e 
vertical interno dos transformadores de potência de 225kVA e 750kVA, realizando todos os 
procedimentos necessários a devida proteção de suas partes e componentes, assim como de 
sua estrutura, e providenciando o seu adequado acondicionamento, por meio de lonas a 
serem fornecidas pelo Contratado, para estocagem, em local a ser determinado pelo TRT da 
21ª Região. 

5.5. A partir do projeto executivo, devidamente aprovado pela Fiscalização, a contratada 
deverá realizar as adequações previstas nos Anexos deste TR. As intervenções que 
dependam de aprovação da Concessionária local, COSERN, devem ser realizadas somente 
após aprovação do projeto executivo e estudo de seletividade junto a esta. 
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5.6. Ao final da execução dos serviços, a Contratada deverá emitir projeto “as built” e 
relatório técnico, que deverá conter a discriminação das etapas de instalação dos 
equipamentos, o registro dos dados e variáveis de funcionamento e controle, a descrição das 
condições de operação do equipamento, observações pertinentes e informações sobre a 
equipe técnica responsável por cada conjunto de procedimentos. 

5.7. A Contratada deverá prestar a garantia contra defeitos de fabricação, vício ou falhas 
além de assistência técnica sobre todos os serviços prestados pelo período especificado 
neste TR. 

5.8. As especificações dos equipamentos, materiais, peças e serviços estão detalhadas no 
Anexo C deste Termo de Referência. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O prazo total para a conclusão dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos contados a partir do 6º dia após o recebimento, pela Contratada, da respectiva 
ordem de serviço a ser emitida pela FISCALIZAÇÃO. O referido prazo será dividido conforme 
quadro abaixo: 

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO 
MÁXIMO 

  

I 

Elaboração e apresentação dos Projetos executivos 
Elétrico e exaustão/climatização referentes, inclusive 
Estudo de seletividade e Coordenograma. 

30 (trinta) dias 

II Aprovação do projeto executivo junto à Concessionária 
local - COSERN. 

60 (sessenta) 
dias 

  

III 

Substituição dos transformadores, adequação/substituição 
da rede interna, cabos blindados 12/20kV e dos 
equipamentos de média tensão, substituição dos cabos, 
painéis, quadros elétricos, banco de capacitores e 
disjuntores de baixa tensão. 

  

90 (noventa) 
dias 

  

IV 

Substituição, parametrização e coordenação de disjuntor 
de proteção em média tensão com rede da concessionária 
do disjuntor de média tensão adequação/substituição da 
rede interna e dos equipamentos de média tensão, 
substituição dos cabos, painéis, quadros elétricos, banco 
de capacitores e disjuntores de baixa tensão. 

  

120 (cento e 
vinte) dias 

6.2. Todos os prazos máximos indicados no quadro acima, serão contados a partir do 6º dia 
após o recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de serviço a ser emitida pela 
FISCALIZAÇÃO. 

6.3. O intervalo de 5 (cinco) dias corridos, entre o recebimento da ordem de serviço pela 
Contratada e o início da contagem do prazo de execução dos serviços, deverá ser utilizado 
para os procedimentos de regularização exigíveis, tais como: ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) profissionais envolvidos na realização dos serviços, apresentação 
da relação da equipe de profissionais, bem como documentação de habilitação e qualificação 
discriminados neste Termo de Referência, entre outras providências preliminares, e ainda a 
apresentação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do 
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Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ao Contratante, entre outras 
providências preliminares. 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Poderão ser contratadas empresas especializadas na prestação de serviços de 
engenharia elétrica e que contenham em seu quadro técnico permanente, registrado em 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), profissional legalmente habilitado a 
prestar os serviços solicitados atendendo aos requisitos de qualificação discriminados no 
Quadro 8.1 abaixo, ou que mantenham contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
devidamente formalizado com este profissional. 

7.2. Para habilitação, no processo licitatório, deverá ainda ser exigida a apresentação da 
seguinte documentação, dentre outras estabelecidas no respectivo edital: 

a) CERTIDÃO DE REGISTRO EMITIDA PELO CREA da região a qual estiver vinculado o 
licitante. 

b) DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE TEVE CONHECIMENTO PRÉVIO DE 
TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, por meio de estudo e análise desta peça, da observação in loco de 
dificuldade e condições existente para a realização do objeto desta licitação e da 
consideração dos demais dados pertinentes fornecidos pelo CONTRATANTE. 

c) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, que diz respeito à comprovação da 
licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto ora licitado, correspondente a execução de 
serviços de construção, reforma, ampliação, recuperação, adequação ou montagem 
de subestação abrigada de capacidade mínima de 750KVA com instalações e 
equipamentos de média tensão. 

d) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL que corresponde à comprovação da 
licitante em possuir vínculo com profissional de nível superior, que demonstre a 
responsabilidade pelas funções correlacionadas e compatíveis com a prestação de 
serviços a serem contratados. 

7.3. Quanto à CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, a comprovação poderá ser feita 
por meio da apresentação de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA da licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente visado pelo 
CREA, comprovando a execução de serviços compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto a ser licitado, ou ainda, CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO 
relativa aos mesmos serviços, emitidas pelo sistema CREA/CONFEA e própria de:  

i. engenheiro eletricista ou equivalente com qualificação para o desempenho de funções 
correlacionadas e compatíveis com o objeto a ser contratado integrante do quadro 
técnico permanente da licitante, conforme registro em CREA, por ocasião das 
atestadas execuções, ou; 

ii. engenheiro eletricista ou equivalente com qualificação para o desempenho de funções 
correlacionadas e compatíveis com o objeto a ser contratado e que tenha guardado 
com a licitante vínculo, estabelecido em condições análogas àquelas descritas no 
tópico 7.5 abaixo, por ocasião das atestadas execuções ou prestações. 

7.4. Quanto à CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, a comprovação de aptidão deverá 
ser feita através da apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), com a 
devida baixa no respectivo CREA, ou Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo 
sistema CREA/CONFEA que atestem, em ambos os casos, a realização e conclusão de 
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serviços de características e quantidades semelhantes ao objeto desta licitação e desde que 
sob a responsabilidade técnica de: : 

i) engenheiro eletricista ou equivalente com qualificação para o desempenho de funções 
correlacionadas integrante do quadro técnico permanente da licitante, conforme 
registro em Conselho Regional, ou; 

ii) engenheiro eletricista ou equivalente com qualificação para o desempenho de funções 
correlacionadas indicado pela licitante e que guardem com ela vínculo estabelecido 
nas condições descritas no tópico 7.5. 

7.5. O VÍNCULO ENTRE A EMPRESA LICITANTE E O PROFISSIONAL TÉCNICO por esta 
indicada para responsabilização pela execução do objeto da licitação, poderá ser 
comprovado, minimamente, por meio de: 

a. Contrato social, se o profissional for sócio; 
b. Ou contrato de trabalho de prestação de serviços firmado entre ambos 

(licitante e profissional) com vista à elaboração dos serviços técnico-
profissionais correspondentes a sua especialidade; 

c. Ou ainda pela apresentação de certidão emitida pelo conselho regional, 
indicando o profissional como pertencente ao quadro de responsáveis técnicos 
da Licitante. 

7.6. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados por ela apresentados, oferecendo, dentre outros documentos, 
cópias dos contratos que deram suporte às respectivas contratações, endereços atuais das 
pessoas jurídicas contratantes e locais em que foram prestados os serviços. 

7.7. É facultado à Licitante realizar vistoria nos locais onde serão prestados os serviços a fim 
de realizar exame na subestação, para conhecer todos os dados e identificar claramente as 
características, condições especiais e dificuldades técnicas que porventura possam existir na 
execução do objeto, assim como quantificar o reflexo das demandas e dos obstáculos 
identificados nos valores propostos para a prestação desses serviços. 

7.8. No caso da não realização da vistoria a Licitante deverá apresentar, quando do 
procedimento licitatório, declaração a que trata o tópico 7.2.b, assinada pelo seu responsável 
técnico. Esta declaração deverá integrar a documentação de habilitação/qualificação técnica; 

7.9. A não realização de vistoria não exime a contratada da responsabilidade pelo fiel 
cumprimento do objeto, não sendo admitidas declarações posteriores de desconhecimento de 
fatos que venham a dificultar ou a impedir a execução dos serviços. 

7.10. A licitante que optar pela realização da vistoria deverá realizar visita técnica ao CJTMFF 
por meio de seu responsável técnico ou profissional habilitado (engenheiro eletricista ou 
equivalente) credenciado pela mesma por meio de documento próprio, com o intuito de obter 
e confirmar informações e estado atual da Subestação do CJTMFF. 

7.11. As visitas técnicas somente poderão ser realizadas em dias úteis e em horários 
compreendidos entre às 8h até as 17 horas, até o último dia útil anterior à data de 
apresentação e abertura das propostas, e deverão ser previamente agendadas, com 
antecedência mínima de 48 horas, mediante contato com a Coordenadoria de Engenharia e 
Arquitetura (CEA) do TRT da 21ª Região, localizado no CJTMFF, pelos telefones (84) 4006-
3141 / 4006-8140 / 4006-3288. 

7.12. Por ocasião de cada visita técnica nos locais de prestação dos serviços a licitante 
deverá portar duas cópias da Declaração de Vistoria Prévia, conforme modelo do Anexo I, 
impressas em papel com identificação da empresa, as quais deverão ser assinadas por 
responsáveis técnicos da licitante ou profissionais habilitados, credenciados pela mesma por 
meio de documentos próprios, e visadas por servidores do TRT da 21ª Região designados 
para o seu acompanhamento em cada unidade. 
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7.13. Como decorrência da análise precedente dos dados disponíveis e da faculdade de 
realização das visitas técnicas, a licitante vencedora não poderá alegar posteriormente o 
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade relacionados aos serviços como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência da posterior 
contratação. 

8. EQUIPE TÉCNICA 

8.1. Os serviços objeto desta contratação deverão ser realizados por equipe técnica 
especializada, compostas por técnicos de experiência comprovada e conduzidas por 
profissional – que assumirá a responsabilidade técnica pela execução dos serviços. 

8.2. A condução e fiscalização deverão ser realizadas por profissional do quadro 
permanente ou com relação contratual formal com a Contratada, e este profissional deverá 
ter, no mínimo, as atribuições e requisitos de qualificação expressos no Quadro 8.1. 

Quadro 8.1 – Atribuições e requisitos do profissional de supervisão. 

Item Ocupação Atribuições Requisitos de 
qualificação 

01 Engenheiro 
Eletricista 

Desempenho das atividades discriminadas 
nas Resoluções nº 218 e 1048 do 
CONFEA, de 29/06/73 e de 14/08/13, 
respectivamente, atribuídas a esta 
modalidade profissional: condução de 
equipe de instalação, montagem, operação 
e execução de instalações elétricas de 
baixa e alta tensão, reforma / montagem de 
subestações e sistemas de proteção 
elétrica com características similares ou 
superiores ao do objeto desta licitação. 

Experiência no 
exercício de 
atividade 
compatível com as 
atribuições, 
comprovada por 
anotações em 
carteira profissional 
ou por meio de 
ART. 

8.3. A Contratada deverá formar equipe de instalação para cumprimento do objeto desta 
licitação sendo que as atribuições usuais e os requisitos de qualificação dos profissionais 
componentes desta equipe estão detalhados no Quadro 8.2 apresentado a seguir: 

Quadro 8.2 – Atribuições e requisitos de qualificação dos componentes da equipe mínima. 

Item Ocupação Atribuições Requisitos de 
qualificação 

01 Eletrotécnico 

Executa tarefas de caráter técnico, 
relativas ao planejamento, 
avaliação e controle de projetos de 
instalações, aparelhos e 
equipamentos elétricos, orientando-
se por plantas, esquemas, 
instruções e outros documentos 
específicos, e utilizando 
instrumentos apropriados, para 
cooperar no desenvolvimento de 
projetos de construção, montagem 
e aperfeiçoamento dos 
mencionados equipamentos 

Conclusão de curso de 
formação profissionalizante 
na área específica, 
oferecido pelo SENAI, 
Instituto Federal ou outra 
instituição reconhecida pelo 
MEC. Experiência 
registrada em carteira de 
trabalho na função de 
eletrotécnico ou por meio 
de ART 

02 eletricista 
industrial ou 

Execução de instalações elétricas 
em baixa  alta tensão (13.8kV), 

Conclusão de curso de 
formação profissionalizante 
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equivalente  subestações elétricas, montagem 
de quadros elétricos. Realização de 
medições e testes em instalações 
elétricas. Realização de testes de 
isolação e ensaios em 
transformadores e outros 
equipamentos elétricos. 
Fornecimento de informações para 
a elaboração de relatórios 
e para a atualização de projetos e 
plantas 
("as built"), além de outras 
atribuições de grau de 
complexidade equivalente. 

e de curso específico em 
NR-10 (básico e SEP), no 
SENAI ou IF ou outra 
instituição reconhecida pelo 
MEC. Experiência no 
exercício de atividade 
compatível com as 
atribuições, comprovada 
por anotações em carteira 
profissional. 

03 Auxiliar de 
eletricista 

Execução de serviços auxiliares de 
montagem de instalações elétricas. 
Limpeza de quadros elétricos, 
caixas de inspeção e de passagem. 
Limpeza de áreas de trabalho, 
equipamentos, máquinas e 
ferramentas. 

Curso específico em NR-10 
(básico e SEP) e 
Experiência registrada em 
carteira de trabalho na 
função de auxiliar de 
eletricista 

04 Pedreiro 

Preparação de ferramentas e 
equipamentos, preparo e aplicação 
de materiais. Demolição, 
construção, reparo e reforço de 
fundações, estruturas, coberturas, 
pavimentações e alvenarias. 
Remoção e instalação de 
esquadrias. Demolição, aplicação e 
reparos de bases, revestimentos, 
pisos e contrapisos. Fornecimento 
de informações para a elaboração 
de relatórios e para a atualização 
de projetos e plantas ("as built"). 

Treinamento específico em 
NR-10 e Experiência no 
exercício de atividade 
compatível com as 
atribuições, comprovada 
por anotações em carteira 
profissional. 

05 Ajudante 
geral 

Demolição de elementos de 
edificações de concreto, de 
alvenaria e outras estruturas. 
Escavação e compactação de 
solos. Mistura e preparação de 
pastas, argamassas, concretos, 
tintas, vernizes, seladores e outros 
materiais. Execução de furos, 
aberturas, colagens e fixações. 
Transporte de materiais, 
ferramentas, equipamentos e 
acessórios e movimentação de 
cargas em geral. Limpeza de áreas 
de trabalho, esquadrias, forros, 
cortinas, persianas, pisos, 
revestimentos, paredes, caixas, 
equipamentos, máquinas e 
ferramentas. 

Treinamento específico em 
NR-10 e Experiência no 
exercício de atividade 
compatível com as 
atribuições, comprovada 
por anotações em carteira 
profissional. 
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8.4. Por ocasião da contratação, a empresa vencedora da licitação deverá apresentar ainda, 
em tempo hábil, a seguinte documentação: 

➢ Declaração da empresa com indicação de nomes, número de CPF e de registro na 
entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a 
prestação dos serviços, com qualificação compatível àquela detalhada no Quadro 8.1 
e dos profissionais que integrarão a equipe técnica.  

➢ Requisitos de qualificação definidos no Quadro 8.2. 

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
serviços objeto do contrato. 

9.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for 
aprovada prévia e expressamente pelo Contratante, sendo condição essencial para essa 
aprovação a comprovação de capacidade técnica da subcontratada para a realização dos 
serviços a serem subcontratados, atendidas as mesmas condições previstas no subitem de 
qualificação técnica do edital da licitação. 

9.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará 
a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante 
o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

9.4. No caso de subcontratação parcial dos serviços, a empresa subcontratada deverá 
providenciar junto ao CREA do local dessa prestação específica, a ART referente à co-
responsabilidade técnica pelos serviços subcontratados, de conformidade com a legislação 
específica. 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. São obrigações da Contratada, além de todas aquelas já discriminadas nos diversos 
itens desta peça e por força de dispositivos legais: 

10.2. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que 
forem devidas aos seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do 
contrato; deslocamento e alimentação de pessoal, transporte de equipamentos e materiais, 
fretes, seguros, custos com impressões, entre outros. 

10.3. Designar preposto para atuar como seu representante legal e administrativo durante a 
vigência do contrato; 

10.4. Empregar como força de trabalho durante todas as fases de execução dos serviços, um 
percentual não inferior a 2% (dois por cento) em relação ao número total de trabalhadores 
alocados, de egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas 
alternativas, em consonância com as Resoluções nº 70 do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT) e nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

10.5. Abster-se de utilizar na execução do objeto contratual como força de trabalho, pessoas 
que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao TRT da 21ª Região (art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação que 
lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do CNJ); 
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10.6. Abster-se de colocar à disposição do Contratante, para o exercício de funções de 
chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/2012 do 
Conselho Nacional de Justiça (art. 4º da Resolução nº 156/2012, do CNJ); 

10.7. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes, com os quantitativos, 
especificações técnicas e demais detalhes definidos neste Termo de Referência e na sua 
proposta. 

10.8. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos serviços, 
as normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes e restringindo sua circulação à 
área de execução dos serviços. 

10.9. Observar as normas de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas dispositivos 
legais federais, estaduais e municipais pertinentes, como também as constantes neste Termo 
de Referência, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações 
movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência do descumprimento de obrigações e 
recomendações constantes desse conjunto de normas. 

10.10. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

10.11. Afastar imediatamente dos locais de realização dos serviços qualquer funcionário seu 
cuja substituição tenha sido motivadamente solicitada pela Fiscalização. 

10.12. Executar os serviços, observadas as normas trabalhistas e convenções coletivas, nos 
dias e horários (inclusive sábados, domingos, feriados e em horários noturnos) estabelecidos 
pela Fiscalização, de forma a minimizar o prejuízo aos trabalhos desenvolvidos nos prédios e 
setores onde serão realizados esses serviços. 

10.13. Corrigir os defeitos apontados pela equipe de Fiscalização, bem como reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, num prazo de 24h a partir da notificação. 

10.14. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função 
dos serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato. 

10.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 

10.16. Abster-se de contratar para atuarem neste Contrato pessoas que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
TRT da 21ª Região (Art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação que lhe foi dada pela 
Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça). 

10.17. Informar via email ou por meio de ofício, até 02 (dois) dias antes do início dos serviços, 
nome e CPF dos profissionais responsáveis pela instalação dos equipamentos, bem como os 
números de telefones e endereços de e-mail dos responsáveis pelos serviços; 
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10.18. Manter seus funcionários uniformizados com calça, camisa de manga ou macacão, bota 
de couro, meias, bem como identificados por crachás. Os uniformes deverão ter visível a 
logomarca da empresa. 

10.19. Remover as sobras de materiais, entulhos e detritos que a execução dos serviços 
produzir para fora dos locais de trabalho, promovendo, a seu ônus exclusivo, o seu transporte 
e descarregamento em áreas permitidas pelo órgão e/ou legislação local que discipline esse 
tipo de serviço. 

10.20. Providenciar o isolamento das áreas de trabalho antes do início da execução de 
serviços específicos, através do fornecimento, utilização e instalação de sinalização de 
segurança, conforme definido em legislação vigente ou por solicitação da Fiscalização. 

10.21. A Contratada deverá apresentar, antes do início dos serviços, as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART's) referentes ao projeto executivo e à execução do objeto 
contratual registrada em nome dos profissionais por ela indicados para assumir tal 
responsabilidade, sendo imprescindível a comprovação da respectiva capacitação dos 
profissionais responsáveis pelo projeto executivo e execução, respectivamente. 

10.22. A Contratada deverá apresentar, no intervalo de 5 (cinco) dias corridos, entre o 
recebimento da ordem de serviço pela Contratada e o início da contagem do prazo de 
execução dos serviços, ao Contratante o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), em 
consonância com as Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), respectivamente. No caso de enquadramento às situações 
previstas na legislação, a Contratada deverá apresentar o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), de conformidade com a Norma 
Regulamentadora 18 (NR 18) do MTE. 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. São obrigações do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste Termo 
de Referência e no respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem: 

11.2. Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e Contratos, 
um representante ou comissão responsável pela fiscalização e acompanhamento dos 
serviços; 

11.3. Autorizar o início da prestação dos serviços pela Contratada, por meio de emissão da 
respectiva ordem de serviço pelo FISCALIZAÇÃO; 

11.4. Fornecer as especificações, as orientações, os dados e as informações técnicas de sua 
responsabilidade, necessárias à execução dos serviços e prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato; 

11.5. Realizar a fiscalização dos serviços, diretamente por meio de servidores do quadro 
técnico próprio, por profissional ou empresa contratada para este fim, sem prejuízo da total 
responsabilidade da Contratada perante o Contratante ou para com terceiros; 

11.6. Garantir o acesso dos responsáveis e funcionários da Contratada e de suas 
subcontratadas aos locais necessários à prestação dos serviços, respeitadas as normas de 
segurança estabelecidas pelo TRT da 21ª Região e aquelas contidas neste Termo de 
Referência e em diplomas legais específicos; 
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11.7. Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que emitidas em conformidade com 
a aceitação dos serviços realizada pela Fiscalização e obedecidas às condições 
estabelecidas no contrato; 

11.8. Promover a execução dos serviços necessários à prestação da Contratada quando 
estiverem comprovadamente fora do escopo do objeto contratado; 

11.9. No caso de comprovação de irregularidades, aplicar as punições e sanções devidas à 
Contratada, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos 
administrativos adotados; 

11.10. Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condições estabelecidos em contrato e 
de acordo com a legislação vigente; 

11.11. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante a emissão de termos 
circunstanciados e em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência e com a legislação vigente. 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto do presente 
contrato será recebido: 

12.1. PROVISORIAMENTE, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado da efetiva 
conclusão dos trabalhos. 

12.1.1. Para a emissão do termo de recebimento provisório é necessária a conclusão 
execução do objeto contratado, em conformidade com as especificações deste termo de 
referência; 

12.1.2. Quaisquer incompatibilidades na execução do objeto contratado deverão ser sanadas 
por conta e ônus da Contratada, sob pena da não emissão do termo de recebimento 
provisório, bem como da possibilidade de sofrer aplicação de sanção correspondente à 
inexecução parcial ou total do contrato; 

12.2. DEFINITIVAMENTE, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de observação, que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais; 

12.2.1. O prazo a que se refere este subitem será de 90 (noventa) dias contados a partir do 
recebimento provisório; 

12.3. Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas de fornecimento e instalação 
dos itens, bem como se houver divergência entre os equipamentos indicados na proposta e 
os entregues, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão apontadas as falhas constatadas 
e consignado prazo de até 10 (dez) dias corridos para regularização das desconformidades 
antes verificadas. A Contratada deverá às suas expensas recolher e substituir o(s) 
equipamento(s) rejeitado(s), bem como retificar os serviços não recebidos. 

12.4. O prazo para regularização das desconformidades de que trata o subitem anterior não 
suspenderá ou interromperá a multa por atraso prevista no instrumento convocatório.  

12.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pelas leis pertinentes ou pelo contrato. 

13. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

13.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
equipamentos fornecidos e/ou serviços efetivamente executados pela Contratada, desde que 
aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com os projetos, planilha 
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orçamentária (Anexo A), especificações técnicas e demais elementos constantes deste Termo 
de Referência. 

13.2. As medições serão realizadas mediante solicitação expressa da Contratada que deverá 
elaborar e apresentar, juntamente com o documento de solicitação, boletim de medição que 
registre os levantamentos e demais informações necessárias à discriminação e determinação 
das quantidades de equipamentos entregues e/ou serviços efetivamente executados. 

13.3. O pagamento será processado por meio de ordem bancária após apresentada para 
atestação a nota fiscal/fatura, respeitando-se as seguintes condições e outras previstas no 
edital e no contrato: 

13.3.1. O encaminhamento para pagamento das faturas correspondentes a cada 
medição ficará condicionado à apresentação pela Contratada das respectivas 
notas fiscais. 

13.3.2. O Contratante poderá ainda promover as retenções de pagamento necessárias 
ao cumprimento das recomendações ou exigências legais estabelecidas em 
qualquer legislação pertinente ao contrato. 

13.4. Somente serão encaminhadas para pagamento as faturas emitidas pela Contratada 
com base nos itens fornecidos, assim como os serviços efetivamente executados e aprovados 
pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no edital e no contrato. 

14. PROPOSTA 

14.1. Deverão ser analisadas as condições de fornecimento / prestação dos serviços e 
estudados minuciosamente todos os elementos das especificações e demais dados 
fornecidos pelo Contratante, antes da apresentação das propostas, sendo aconselhável que 
se informe ou questione a Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro responsável pelo 
certame sobre qualquer eventual dúvida, incoerência, erro, inconsistência, falha ou omissão 
que forem constatados. 

14.2. Os detalhamentos das propostas em planilha orçamentária deverão obedecer 
estritamente à discriminação orçamentária, unidades e quantitativos constantes da planilha 
orçamentária (Anexo A), devendo estar acompanhadas das respectivas composições de 
preços, LDI/BDI e Leis sociais consideradas na referida proposta. 

14.3. Antes da formação dos seus preços, a licitante deverá ter realizado exame 
suficientemente minucioso no local onde serão executados os serviços com o objetivo de 
verificar condições locais, antever os serviços, fornecimentos necessários e as possíveis 
dificuldades técnicas a serem enfrentadas durante a execução do objeto, bem como 
quantificar o reflexo das demandas e dos obstáculos identificados nos valores propostos para 
a prestação desses serviços.  

14.4. A proposta deverá consignar o preço unitário e total, por item, expresso em moeda 
corrente nacional, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço unitário e o 
preço total, o valor ofertado aquele que for menor.  No caso de licitação por meio eletrônico, a 
licitante deverá consignar, segundo a forma expressa no sistema selecionado, os valores 
propostos para os serviços especificamente ofertados. A proposta a deverá ainda registrar a 
marca e modelo dos equipamentos, além de anexar os catálogos e manuais dos mesmos. 

14.5. Na composição dos preços unitários, deverão ser considerados e incluídos, todos os 
custos relacionados à execução dos serviços, inclusive em horários extraordinários (sábados, 
domingos, feriados e horário noturno), e fornecimento dos itens, mesmo que não haja a 
discriminação específica desses itens no Anexo A - Planilha Orçamentária e de todas as 
decorrentes do emprego, aplicação e utilização de ferramentas, equipamentos e acessórios, 
aquelas outras que são essenciais à integral realização dos procedimentos executivos em 
conformidade com especificações e normas técnicas e de trabalhos auxiliares e de operações 
de transporte que viabilizem a execução desses serviços, mesmo que não haja discriminação 
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específica desses itens na planilha orçamentária e nas planilhas de critérios de aceitação, 
medição e pagamento e composição dos serviços. 

14.6. Assim, além do lucro, de custos financeiros e de todos os tributos incidentes, deverão 
ser previamente consideradas como parcelas dos preços unitários propostos ou como partes 
dos custos de administração, conforme cada caso específico, as despesas com pessoal de 
apoio técnico-administrativo, seguros, diárias, aluguéis, treinamentos e deslocamentos de 
funcionários, transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, utilização de veículos, 
guinchos, impressões de projetos, obtenção de documentos, gastos com segurança e saúde 
no trabalho e limpeza, provisões, despesas administrativas em geral, entre outros. Da mesma 
forma, deverão ser incorporados aos preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e 
indiretos necessários à execução dos serviços. 

14.7. O detalhamento da proposta da Licitante em planilha orçamentária deverá obedecer 
estritamente à discriminação orçamentária, unidades e quantitativos constantes da planilha 
trazida no Anexo A, assim como, a apresentação por ela do cronograma físico-financeiro 
correspondente deverá seguir quanto à sua forma de organização, o modelo apensado no 
Anexo B deste Projeto Básico (observados os limites – marcos – intermediários estabelecidos 
no subitem 6.1 deste Termo de referência). 

15. VISTORIA 

15.1. É facultado à empresa realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, para 
conhecer todos os dados e identificar claramente as características, condições especiais e 
dificuldades que porventura possam existir na execução do objeto.  

15.2. No caso da não realização da vistoria a Licitante deverá apresentar, quando do 
procedimento licitatório, declaração formal de pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades dos serviços a executar, assinada pelo seu responsável técnico. Esta 
declaração deverá integrar a documentação de habilitação/qualificação técnica. 

15.3. A não realização de vistoria não exime a contratada da responsabilidade pelo fiel 
cumprimento do objeto, não sendo admitidas declarações posteriores de desconhecimento de 
fatos que venham a dificultar ou a impedir a execução dos serviços. 

15.3.1. A contratada não poderá alegar a não realização de vistoria com a finalidade 
de alterar o valor da proposta ou deixar de executar os serviços objeto desta 
contratação; 

15.4. A licitante que optar pela realização da vistoria deverá agendar junto à Coordenadoria 
de Arquitetura e Engenharia horário e dia para a realização da visita. 

16. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

16.1. Durante 9 (nove) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
dos serviços, a Contratada deverá oferecer assistência técnica e garantia total de todos os 
equipamentos, painéis, quadros, disjuntores, cabos, dentre outros fornecidos e de suas 
instalações, cobrindo falhas, vícios, imperfeições ou defeitos relacionados ao fornecimento do 
equipamento especificado e aos demais serviços executados. 

16.2. Durante esse período de garantia, assim como no intervalo de tempo entre o 
recebimento provisório e o recebimento definitivo dos serviços contratados, no caso de 
necessidade de se refazer quaisquer dos serviços prestados ou de conserto, reparação ou 
substituição de equipamentos, peças, partes e componentes, seja por problemas decorrentes 
de defeitos de fabricação dos itens fornecidos ou da prestação inadequada dos serviços, a 
Contratada deverá arcar com todas as despesas relacionadas à repetição de procedimentos 
ou à correção de falhas.  Concomitantemente, responsabilidade similar subsistirá para a 
Contratada no caso de danos a outros equipamentos causados por esses problemas e 
deficiências. 
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16.3. A responsabilidade da Contratada, nas hipóteses do subitem anterior, engloba, no 
mínimo, a realização dos seguintes serviços: instalação, conserto, recuperação, regulagem, 
calibragem, aferição, monitoramento, proteção, desinstalação, desmontagem e transporte de 
equipamentos e demais itens; aquisição de novas peças, partes, componentes, lubrificantes e 
de demais insumos; todos os serviços necessários à reinstalação dos equipamentos, painéis, 
quadros, disjuntores, dentre outros para o restabelecimento pleno das suas condições 
normais de funcionamento. 

16.4. O início do atendimento ao chamado técnico não poderá ultrapassar o prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do envio de comunicação escrita, telefônica ou 
eletrônica (e-mail) pelo Contratante, que poderá ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, 
24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 

16.5. Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico à subestação; 

16.6. Conclusão do atendimento/reparo do equipamento: máximo 7 (sete) dias contados a 
partir do envio de comunicação escrita, telefônica ou eletrônica (e-mail) pelo Contratante, 
salvo quando houver necessidade de remoção de equipamentos, painéis, quadros, 
disjuntores, cabos, dentre outros e em situações especiais mediante a apresentação das 
justificativas técnicas, sujeita a aprovação da fiscalização; 

16.7. Entende-se por conclusão do atendimento o momento em que for restabelecida a 
disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local 
onde está instalado; 

16.8. Se a Contratada não respeitar os prazos estabelecidos no subitem 16.4 acima, o 
Contratante poderá ainda, a seu critério exclusivo, promover todas as ações necessárias ao 
restabelecimento das condições normais de funcionamento do equipamento e, por 
conseqüência, do sistema ao qual estará inserido, sendo devido pela Contratada o 
ressarcimento ao TRT da 21ª Região por todo e qualquer custo envolvido, sem detrimento do 
alcance ou vigência da garantia por ela prestada, não a liberando da aplicação das sanções 
previstas e não a eximindo da responsabilidade pela prestação dos serviços. 

16.9. No caso da ocorrência de descumprimento dos prazos estabelecidos no subitem 16.4 
acima, deverá haver a interrupção da contagem do respectivo prazo de garantia por um 
período correspondente ao tempo decorrido entre o dia da comunicação do evento pela 
Contratante e o dia do restabelecimento do funcionamento pleno, regular e continuado do 
equipamento ou da parte afetada do sistema. 

16.10. A Contratada deverá realizar os serviços de assistência técnica indispensáveis à 
conservação dos equipamentos, quadros, painéis, cabos e de suas instalações, durante todo 
o período de vigência da garantia oferecida em conformidade com os subitens 16.1 a 16.8 
acima, responsabilizando-se inclusive pelo fornecimento de todos os materiais e itens 
consumidos nestas intervenções, pela realização de procedimentos de ensaio e pelo 
acompanhamento de profissionais especializados do próprio fabricante do equipamento, se 
necessário. 

16.11. Após o recebimento definitivo dos serviços e dentro do período de garantia mencionado, 
à critério do Contratante, a Contratada deverá providenciar a realização visitas de 
assistência técnica e regulagem, nos casos em que haja suspeitas de falhas. 

16.12. A Contratada deverá realizar a assistência técnica nos equipamentos, quadros, painéis, 
cabos, dentre outros fornecidos e de suas instalações sempre que constatar a necessidade 
de intervenções para assegurar ou restituir integralmente as suas condições normais de 
funcionamento ou quando for solicitada pelo Contratante, em decorrência de problemas 
observados pela Fiscalização.  Neste último caso, o início do atendimento deve respeitar os 
prazos definidos no subitem 16.4 acima, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
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16.13. Todas as intervenções de manutenção preventiva e corretiva realizadas pela Contratada 
ou sob a sua responsabilidade deverão ser efetuadas exclusivamente por profissionais 
técnicos especializados em conformidade com tópico 8 deste Termo de Referência. 

17. SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto deste 
Termo de Referência, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não: 

17.1. Advertência 

17.2. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na conclusão do objeto desta contratação ou na correção das 
falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos 
prazos estipulados: 0,3% (três décimos por cento) do valor contratado, por dia 
decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período 
superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o contrato 
poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE; 

b) Pelo descumprimento do cronograma e prazos máximos para as entregas 
parciais: 0,3% (três décimos por cento) do valor das parcelas em atraso, por dia 
decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período 
superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o contrato 
poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE; 

c) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previsto neste Termo de Referência 
que fixem expressamente prazo de atendimento, inclusive durante o período de 
garantia e assistência técnica: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do 
contrato, por dia decorrido, até o limite de 2% (dois por cento). 

d) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,06% (seis centésimos por 
cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 1,8% (um 
inteiro e oito décimos por cento); 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por 
cento) do valor contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de 
reincidência. 
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17.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, quando o licitante que, convocado no prazo de validade de sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

18. NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Para a prestação dos serviços objeto do contrato constitui-se em requisito básico, sob os 
aspectos de segurança e saúde no trabalho, o respeito às seguintes determinações: 

18.1. Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 
medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços, em atendimento 
aos princípios e disposições das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 
Trabalho (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

18.2. A Contratada e suas subcontratadas deverão manter seus funcionários uniformizados 
(calça e camisa de manga ou macacão, bota de couro e meias) e com identificação visível.  
Os uniformes deverão ter visível a logomarca da empresa. 

18.3. A Contratada e suas subcontratadas deverão seguir rigorosamente as exigências 
estabelecidas na NR-10 e todos os funcionários que acessem as zonas de risco e zonas 
controladas devem possuir os treinamentos específicos previstos na referida norma, 
independentemente de trabalharem diretamente com eletricidade ou não. 

18.4. A Contratada e as suas subcontratadas deverão fornecer aos seus profissionais e 
funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), na sua versão mais atualizada, de conformidade 
com a natureza dos serviços em execução. 

18.5. A Contratada e as suas subcontratadas deverão garantir a instrução e o treinamento 
apropriados dos seus profissionais e funcionários sobre o uso e as limitações dos EPI’s, 
assim como providenciar a sua guarda, conservação e higienização adequadas. 

18.6. A Contratada e as suas subcontratadas deverão manter todas as ferramentas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, inclusive 
através da realização de manutenções periódicas, e deverão substituir, complementar, 
consertar ou adaptar aqueles danificados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, 
imediatamente após constatado o problema. 

18.7. A Contratada deverá manter organizados, limpos e em bom estado de higiene e 
conservação, os locais de trabalho como um todo, realizando limpeza periódica, coletando e 
removendo regularmente o lixo e as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

18.8. A Contratada deverá remover as sobras de materiais, entulhos e detritos que a 
execução dos serviços produzir para fora dos locais de trabalho, promovendo, a seu ônus 
exclusivo, o seu transporte e descarregamento em áreas permitidas pelo órgão e/ou 
legislação local que discipline esse tipo de serviço. 

18.9. A Contratada e as suas subcontratadas deverão utilizar, manipular e armazenar 
materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, partes, peças e componentes 
organizadamente e de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas, obstruir portas e saídas 
de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

18.10. Os materiais inflamáveis de uso e consumo pela Contratada somente poderão ser 
depositados em áreas autorizadas pela Fiscalização, devendo a Contratada providenciar para 
estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos 
competentes e pelas normas vigentes. 
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18.11. A Contratada deverá providenciar o isolamento das áreas de trabalho antes do início da 
execução de serviços específicos, através do fornecimento, utilização e instalação de 
sinalização de segurança, conforme definido em legislação vigente ou por solicitação da 
Fiscalização. 

18.12. A Contratada e as suas subcontratadas não poderão realizar, nos locais de trabalho, 
processos industriais que empreguem produtos, produzam ou desprendam resíduos 
corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que provoquem ruídos 
em níveis acima dos permitidos pela legislação vigente, exceto aqueles considerados 
imprescindíveis à execução dos serviços e realizados mediante aprovação da Fiscalização, 
segundo procedimentos normatizados ou regulamentados e em áreas de trabalho onde se 
providencie o devido tratamento e isolamento físico, químico, biológico ou acústico, conforme 
cada caso específico. 

18.13. Os níveis de segurança e higiene a serem proporcionados pela Contratada aos seus 
funcionários e aos de suas subcontratadas deverão ser, no mínimo, os determinados pelo 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

18.14. Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível e por escrito, todo tipo de 
acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive eventuais princípios de 
incêndio. 

18.15. A Contratada e as suas subcontratadas deverão também observar as normas de 
segurança e de saúde no trabalho estabelecidas em outros dispositivos legais federais, 
estaduais e municipais pertinentes, e não constantes deste Termo de Referência, 
responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações movidas por pessoas 
físicas ou jurídicas em decorrência do descumprimento de obrigações e recomendações 
constantes deste conjunto de normas. 

19. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução dos serviços correlatos objeto do contrato deverá atender também às seguintes 
normas e práticas complementares: 

➢ Normas da ABNT; 

➢ Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

➢ Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

Natal/RN, 19/10/2018. 

CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS 
Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista 

Matrícula 1189 

Aprovo o presente termo de referência, conforme Ato TRT/GP nº 29/2009. 

Natal/RN, 19/10/2018. 

 
MAZURKYEWICZ TORQUATO CÂMARA 

Coordenador CEA 
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ITEM TIPO CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO COM BDI TOTAL SEM BDI TOTAL
1

1.1
COMPOSIÇÃO 171

UNIDADE 1 5.206,25R$  6.429,72R$  5.206,25R$  6.429,72R$  

1.2
COMPOSIÇÃO 211

UNIDADE 1 3.981,25R$  4.916,84R$  3.981,25R$  4.916,84R$  

1.3
COMPOSIÇÃO 213

M2 60,48 34,98R$  43,20R$  2.115,53R$  2.612,68R$  

1.4 COMPOSIÇÃO 1 UNIDADE 1 218,54R$  269,90R$  218,54R$  269,90R$  

TOTAL COM BDI 14.229,14R$                            
2

2.1 COMPOSIÇÃO 177 VB 1 1.422,00R$                       1.756,17R$                     1.422,00R$                               1.756,17R$                              

2.2 COMPOSIÇÃO 178 VB 1 1.152,73R$                       1.423,62R$                     1.152,73R$                               1.423,62R$                              

TOTAL COM BDI 3.179,79R$                              
3

3.1
COMPOSIÇÃO 214

UNIDADE 2 56.441,18R$                     69.704,86R$                   112.882,36R$                           139.409,71R$                          

3.2
COMPOSIÇÃO 179

M 60 21,49R$                            26,54R$                          1.289,25R$                               1.592,22R$                              

3.3

COMPOSIÇÃO 181

UNIDADE 15 113,43R$                          140,09R$                        1.701,45R$                               2.101,29R$                              

3.4

COMPOSIÇÃO 182

UNIDADE 3 422,11R$                          521,31R$                        1.266,33R$                               1.563,92R$                              

3.5

COMPOSIÇÃO 183 UNIDADE

4 2.768,72R$                       3.419,36R$                     11.074,86R$                             13.677,45R$                            

3.419,38R$     

3.6

COMPOSIÇÃO 186 UNIDADE

1 1.486,65R$                       1.836,01R$                     1.486,65R$                               1.836,01R$                              

3.7
COMPOSIÇÃO 206 UNIDADE

1 2.851,44R$                       3.521,53R$                     2.851,44R$                               3.521,53R$                              

3.8
COMPOSIÇÃO 263 M

280 72,68R$                            89,76R$                          20.351,02R$                             25.133,50R$                            
90,78R$          

3.9 COMPOSIÇÃO 264 UNIDADE 3 287,27R$                          354,77R$                        861,80R$                                   1.064,32R$                              

3.10
COMPOSIÇÃO 266 UNIDADE

3 300,38R$                          370,97R$                        901,14R$                                   1.112,91R$                              
370,99R$        

3.11 COMPOSIÇÃO 267 UNIDADE 8 332,92R$                          411,16R$                        2.663,36R$                               3.289,25R$                              

TOTAL COM BDI 194.302,12R$                          
4

4.1 COMPOSIÇÃO 187 CJ 2 41.000,00R$                     50.635,00R$                   82.000,00R$                             101.270,00R$                          

4.2 COMPOSIÇÃO 188 CJ 1 24.000,00R$                     29.640,00R$                   24.000,00R$                             29.640,00R$                            

4.3 COMPOSIÇÃO 192 UNIDADE 1 858,86R$                          1.060,69R$                     858,86R$                                   1.060,69R$                              

4.4 COMPOSIÇÃO 191 CJ 1 685,82R$                          846,99R$                        685,82R$                                   846,99R$                                 

4.5 COMPOSIÇÃO 258 CJ 2 28.000,00R$                     34.580,00R$                   56.000,00R$                             69.160,00R$                            

4.6 COMPOSIÇÃO 194 UNIDADE 1 578,50R$                          714,45R$                        578,50R$                                   714,45R$                                 

4.7 COMPOSIÇÃO 195 H 40 34,62R$                            42,75R$                          1.384,76R$                               1.710,18R$                              
42,78R$          

4.8 COMPOSIÇÃO 259 UNIDADE 2 7.769,35R$                       9.595,15R$                     15.538,70R$                             19.190,29R$                            
9.595,18R$     

4.9 COMPOSIÇÃO 260 UNIDADE 8 1.556,54R$                       1.922,33R$                     12.452,32R$                             15.378,62R$                            

1.922,35R$     

4.10 COMPOSIÇÃO 198 UNIDADE 1 4.174,48R$                       5.155,48R$                     4.174,48R$                               5.155,48R$                              

4.11 COMPOSIÇÃO 197 UNIDADE 5 275,74R$                          340,54R$                        1.378,71R$                               1.702,71R$                              

340,56R$        

4.12 COMPOSIÇÃO 196 UNIDADE 1 367,68R$                          454,08R$                        367,68R$                                   454,08R$                                 

4.13 COMPOSIÇÃO 216 UNIDADE 6 11,65R$                            14,39R$                          69,90R$                                     86,33R$                                    
4.14 COMPOSIÇÃO 218 UNIDADE 7 76,92R$                            95,00R$                          538,44R$                                   664,97R$                                 95,02R$          

4.15 COMPOSIÇÃO 215 UNIDADE 2 108,43R$                          133,91R$                        216,86R$                                   267,82R$                                 
TOTAL COM BDI 247.302,61R$                          

5

5.1 COMPOSIÇÃO 212 M 88 146,59R$                          181,04R$                        12.899,92R$                             15.931,40R$                            

5.2 COMPOSIÇÃO 217 M 50 91,28R$                            112,73R$                        4.564,00R$                               5.636,54R$                              
112,84R$        

5.3 COMPOSIÇÃO 219 M 134 57,08R$                            70,49R$                          7.648,72R$                               9.446,17R$                              
70,69R$          

5.4 COMPOSIÇÃO 220 M 31 43,39R$                            53,59R$                          1.345,09R$                               1.661,19R$                              

5.5 COMPOSIÇÃO 221 M 36 22,66R$                            27,99R$                          815,76R$                                   1.007,46R$                              

5.6 COMPOSIÇÃO 222 M 36 16,83R$                            20,79R$                          605,88R$                                   748,26R$                                 

5.7 COMPOSIÇÃO 223 M 36 15,23R$                            18,81R$                          548,28R$                                   677,13R$                                 

5.8 COMPOSIÇÃO 224 M 36 10,00R$                            12,35R$                          360,00R$                                   444,60R$                                 

5.9 COMPOSIÇÃO 225 M 48 6,37R$                              7,87R$                            305,76R$                                   377,61R$                                 

5.10 COMPOSIÇÃO 226 M 55 4,65R$                              5,74R$                            255,75R$                                   315,85R$                                 
5,84R$            

5.11 COMPOSIÇÃO 227 M 69 3,13R$                              3,86R$                            215,63R$                                   266,30R$                                 
4,17R$            Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola

2,5mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, padrão DIN

CABOS (BAIXA TENSÃO)
Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
240mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.
Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
150mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.
Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
95mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
35mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
25mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
70mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
16mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
10mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
6mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Parametrização e coordenação de dispositivo de proteção em média tensão com rede da
concessionária conforme estudo de coordenação por profissional devidamente
qualificado/especializado, inclusive ART.
Fornecimento e instalação de cabo blindado de média tensão 70mm², 12 /  20kV, incluindo muflas
e demais acessórios. Incluindo a retirada do cabo existente, bem como a instalação, montagem e
conexões.

PAINÉIS /  QUADROS, DISJUNTORES E INSTRUMENTOS DE BAIXA TENSÃO

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
4mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, padrão DIN

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT R ESSENCIAL R 2 R GMG2
(110kVA) corrente nominal 225A, incluindo: 1 Gabinete em aço; Barramentos primários e
secundários; Isoladores; Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; Placas
internas ajustáveis; Trilhos e dispositivos de fixação universais; Acessórios de suporte, guias e
fixação de cabos; Porta etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores;
Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica QD R SE corrente nominal 150A, IP
30, incluindo: R 1 Armários em aço; R Barramentos primários e secundários; R Isoladores; R Porta
interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; R Placas internas ajustáveis; R Trilhos
e dispositivos de fixação universais; R Acessórios de suporte, guias e fixação de cabos; R Porta
etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores;
Fornecimento/ instalação de banco de capacitores automático 120kVAr, trifásico, sendo 6
módulos de 20kVAr, em 380V, c/ capacidade de expansão para 10 módulos, controlador (eletromesa)
automático digital de estágios / fator de potência, 10 estágios, 380V / 60hz, ventilação forçada,
chave man./auto./deslig., relé falta de fase, proteção de estágios e circuitos, armário/quadro,
contatores (para cargas capacitivas), chaves seccionadoras com portaRfusível ou disjuntores,
sinalizadores, botão de emergência e demais

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT corrente nominal 1.600A, Icw
min. 50 kA, IP 30, incluindo Projeto executivo de montagem do painel; Armários em aço; (eletromesa)
Barramentos; Isoladores; chave rotativa; ventiladores; multimedidor e demais compomentes
especificados no TR

Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável
em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE800RH, inclusive
conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão
e/ou barramentos de cobre.

Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 32A, padrão DIN

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT R ESSENCIAL R 1 R GMG1
(500kVA) corrente nominal 800A, Icw min. 50 kA, IP 30, incluindo: Projeto executivo de (eletromesa)
montagem do painel /  quadro; Serviço de transferência dos circuitos/disjuntores existentes que
serão remanejados do painel antigo para o novo; 1 Armários em aço; Barramentos primários e
secundários; Isoladores; Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale e
demais componentes e acessórios previstos no TR

Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização (BEP) 38x38x15cm

Serviço de transferência dos circuitos/disjuntores existentes que serão remanejados do painel
antigo para os novos paineis e quadros
Fornecimento e instalação de Disjuntor do tipo caixa moldada, corrente nomimal de 1250A,
Capacidade de interrupção de curto circuito R Icu min. 50kA (em 380v), com unidade de proteção
eletrônica, ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal . Ref. WEG
Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 250A Icu 50kA
ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE250RH,
inclusive conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de
compressão e/ou barramentos de cobre.
Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A Icu 50kA
ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal, inclusive conectores especiais
3x240mm² e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão e/ou
barramentos de cobre.
Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 400A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável
em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE400RH, inclusive
conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão
e/ou barramentos de cobre.

Fornecimento e instalação de Chave fusível unipolar 15kV /  300A, uso externo, inclusive com elos
fusíveis, visando a substituição das chaves tipo "faca" existentes
Fornecimento e instalação de muflas terminais para cabos 70mm² R 15kV, uso externo.

Fornecimento e instalação de páraRraios Poliméricos ZNO 10kA, visando a substituição de Páraraios
de distribuição 15kV existentes.

Desinstalação e Transporte de transformadores de potência, trifásico, à óleo isolante 225 e
750kVA até o Depósito Judicial Trabalhista de Natal/RN (aproximadamente 4,5 km de distância),
inclusive seguro contra roubo de carga ou acidentes, embalagem de proteção adequada,
transportes verticais e horizontais da subestação do CJTMFF ao veículo de carga, e deste até o
local coberto, a ser defindo pela Fiscalização, para armazenamento do equipamento.

EQUIPAMENTOS E REDE DE MÉDIA TENSÃO
Fornecimento e instalação de transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, incluindo
controlador de temperatura Pextron R PCPT 4, ou equivalente; R Sensores RTD /  Termopares para (uni ão ou equivalente 
técnico).

Fornecimento e instalação de Isolador pedestal em epoxi com a seguintes característ icas:
Fabricados em epoxi para uso interno; Classe de tensão 15 KV (400A); Com prensa cabo para
vergalhão de cobre.

Fornecimento e instalação de Bucha de Passagem Interna /  Interna 15 KV 400A com a seguintes
característ icas: Fabricados em porcelana para uso interno; Classe de tensão 15 KV; Incluindo
ferragem central, porcas sextavadas, tampas, arruelas de borracha e vergalhões internos,
instalações elétricas e montagens.

Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kV /  400A, abertura com carga, com
base fusível e com abertura de queima de fusível ultra rápida – Uso Interno: Contatos principais
móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esforços resultantes das
solicitações eletrodinâmicas; Punho de manobra com dispositivo cadeado; Contatos de cobre
eletrolítico e de alta condutividade; Instalação em cabine de alvenaria; Isoladores em Epoxi;

Instalação de disjuntor tripolar à vácuo EXISTENTE, 15kV, 400A, capacidade de interrupção
mínima 350MVA, com relé de proteção secundário (ANSI 50/51 e 50N/51N), três TC's (tensão
nominal 15kV, NBI 95kV, Fator Térmico mínimo de 1,2 x In, enrolamento secundário 1 núcleo,
classe de exatidão 10B50, relação nominal 150:5A) e fonte auxiliar de alimentação a tripcapacit ivo

ORÇAMENTO

Fornecimento e instalação de Vergalhão de cobre para barramento de subestação abrigada até
2.500kVA com diâmetro de 10mm e peso/metro de 0,63Kg/m, incluindo: R Pintura dos
barramentos no padrão estabelecido pela COSERN, incluindo: fixadores, conexões, instalações

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

Projeto executivo ampliação da subestação do CJTMFF (Natal/RN) 925kVA para 1.500 kVA, inclusive estudo de seletividade 
coordenograma e aprovação junto a concessionária local.

Projeto executivo de climatização e ventilação forçada da subestação do CJTMFF (Natal/RN)
considerando a ampliação da capacidade de 925kVA para 1.500 kVA

Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha trapezoidal galvalume, com portão e
ferragens

Registro de ART no CREA R Contrato acima de R$ 15.000,00

DESINSTALAÇÕES E TRANSPORTES (EQUIPAMENTOS)
Desmontagem /  desinstalação / remoção de chaves seccionadoras, isoladores, buchas,
barramentos /  vergalhões de média tensão, disjuntor de média tensão, TCs e TPs, fontes e
demais componentes e acessórios da rede de média tensão existentes nos cubículos de proteção
e transformadores, incluindo suportes

NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP                  
 CNPJ Nº 20.757.012/0001-72 

Rua Maria Dolores Costa|  95 | Nova Parnamirim
Parnamirim/RN | CEP Nº 59150-510| Brasil
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5.12 COMPOSIÇÃO 228 M 42 22,00R$                            27,17R$                          924,00R$                                   1.141,14R$                              

5.13 COMPOSIÇÃO 229 M 107 8,00R$                              9,88R$                            856,00R$                                   1.057,16R$                              

5.14 COMPOSIÇÃO 230 M 35 6,00R$                              7,41R$                            210,00R$                                   259,35R$                                 
TOTAL COM BDI 38.970,16R$                            

6
6.1 COMPOSIÇÃO 231 M3 7,37 34,88R$                            43,08R$                          257,07R$                                   317,48R$                                 43,10R$          

6.2 COMPOSIÇÃO 232 M2 12 13,30R$                            16,43R$                          159,60R$                                   197,11R$                                 16,46R$          

6.3 COMPOSIÇÃO 233 M3 9,58 18,49R$                            22,83R$                          177,12R$                                   218,75R$                                 22,88R$          

6.4 COMPOSIÇÃO 234 M 335 0,14R$                              0,17R$                            46,90R$                                     57,92R$                                    0,53R$            

6.5 COMPOSIÇÃO 235 M2 49,11 79,64R$                            98,36R$                          3.911,12R$                               4.830,23R$                              98,38R$          

6.6 COMPOSIÇÃO 237 M2 98,22 2,96R$                              3,66R$                            290,73R$                                   359,05R$                                 
6.7 COMPOSIÇÃO 236 M2 98,22 9,10R$                              11,24R$                          893,92R$                                   1.103,99R$                              
6.8 COMPOSIÇÃO 238 M2 12,7 32,49R$                            40,12R$                          412,61R$                                   509,57R$                                 40,16R$          

6.9 COMPOSIÇÃO 239 M2 12,7 8,21R$                              10,14R$                          104,27R$                                   128,77R$                                 
6.10 COMPOSIÇÃO 240 M2 10 62,48R$                            77,16R$                          624,80R$                                   771,63R$                                 77,22R$          

6.11 COMPOSIÇÃO 241 M2 275,4 9,86R$                              12,18R$                          2.715,44R$                               3.353,57R$                              
6.12 COMPOSIÇÃO 242 M2 275,4 9,22R$                              11,39R$                          2.539,19R$                               3.135,90R$                              
6.13 COMPOSIÇÃO 243 M2 120 11,69R$                            14,44R$                          1.402,80R$                               1.732,46R$                              
6.14 COMPOSIÇÃO 244 M2 57 13,27R$                            16,39R$                          756,39R$                                   934,14R$                                 16,68R$          

6.15 COMPOSIÇÃO 261 M2 1 3.046,47R$                       3.762,39R$                     3.046,47R$                               3.762,39R$                              
6.16 COMPOSIÇÃO 246 M2 27 169,09R$                          208,82R$                        4.565,38R$                               5.638,24R$                              208,85R$        

6.17 COMPOSIÇÃO 199 M2 16 155,90R$                          192,53R$                        2.494,32R$                               3.080,49R$                              
6.18 COMPOSIÇÃO 200 M2 3,2 314,67R$                          388,62R$                        1.006,96R$                               1.243,59R$                              388,66R$        

6.19 COMPOSIÇÃO 248 M2 8 343,36R$                          424,05R$                        2.746,88R$                               3.392,40R$                              
6.20 COMPOSIÇÃO 251 UNIDADE 6 128,15R$                          158,26R$                        768,89R$                                   949,58R$                                 158,31R$        

6.21 COMPOSIÇÃO 202 UNIDADE 9 299,74R$                          370,18R$                        2.697,66R$                               3.331,61R$                              
TOTAL COM BDI 39.048,86R$                            

7
7.1 COMPOSIÇÃO 210 UNIDADE 3 669,02R$                          826,23R$                        2.007,05R$                               2.478,70R$                              
7.2 COMPOSIÇÃO 253 M 5 137,00R$                          169,20R$                        685,01R$                                   845,99R$                                 169,22R$        

TOTAL COM BDI 3.324,69R$                              
8

8.1 COMPOSIÇÃO 203 H 144 20,00R$                            24,70R$                          2.880,00R$                               3.556,80R$                              
8.2 COMPOSIÇÃO 255 UNIDADE 3 128,88R$                          159,17R$                        386,64R$                                   477,50R$                                 
8.3 COMPOSIÇÃO 256 UNIDADE 3 511,86R$                          632,15R$                        1.535,58R$                               1.896,44R$                              632,17R$        

TOTAL COM BDI 5.930,74R$                              
9

9.1 COMPOSIÇÃO 257 M2 90 1,83R$                              2,26R$                            164,70R$                                   203,40R$                                 2,48R$            

TOTAL COM BDI 203,40R$                            

TOTAL SEM BDI 442.503,25R$                          
TOTAL DO BDI 103.988,26R$                          

TOTAL 546.491,52R$                          

Extintor de incêndios PQS 6kg S Fornecimento e instalação

Chincana t ipo veneziana metálica, conforme normas da Concessionária local

Fornecimento e instalação de porta metálica cortaSfogo 2,00 x 3,00m, composta por 2 folhas de
Fornecimento e instalação de grades metálicas para proteção cubículos de medição, proteção e

Duto rígido em chapa de aço galvanizado 850x550mm

Locação de gerador 750kVA

Extintor de incêndios CO2 S Fornecimento e instalação

Limpeza geral

Fornecimento e instalação de ponto duplo de tomada 2P+t 20A, incluindo 2 módulos de tomada
Fornecimento e instalação de Luminária hérmetica IPS65, com 2 lâmpadas LED tubulares de

Fornecimento e instalação de Exaustor industrial 40 cm trifásico 220v, 3/4 cv, rotação 1750 RPM,

Tela de proteção para chincana e vitrô malha 13x13mm (SEINFRA C2423 ALTERADO / SINAPI)
Vitrô de iluminação permanente

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada

Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes e teto, com duas demãos, para pintura látex
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos
Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de

Contrapiso de concreto armado não estrutural, espessura 5cm, inclusive preparo de caixa
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia

Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm,

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 70mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de
encordoamento 2.
Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 35mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de
encordoamento 2.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 16mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de

ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO

Retirada dos gradis (esquadrias metálicas e portão 2,00 x 3,00 m)
Demolição de alvenaria de bloco furado (cobogó existente), de forma manual, sem

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.

Carga manual de entulho em caminhao basculante
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Item Unid. Quantidade 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1,1 und 1,00 100,00%

1,2 und 1,00 100,00%

1,3 m² 60,48 100,00%

1,4 und 1,00 100,00%

2,1 vb 1,00 100,00%

2,2 vb 1,00 100,00%

3,1 und 2,00 100,00%

3,2 m 60,00 100,00%

3,3 und 15,00 100,00%

3,4 und 3,00 100,00%

3,5 und 4,00 100,00%

3,6 und 1,00 100,00%

3,7 und 1,00 100,00%

3,8 m 280,00 100,00%

3,9 und 3,00 100,00%

3,10 und 3,00 100,00%

3,11 und 8,00 100,00%

4,1 cj 2,00 100,00%

4,2 Cj 1,00 100,00%

4,3 Cj 1,00 100,00%

4,4 Cj 1,00 100,00%

4,5 cj 2,00 100,00%

4,6 und 1,00 100,00%

4,7 h 40,00 100,00%

Discriminação

1.0         SERVIÇOS PRELIMINARES

Projeto executivo ampliação da subestação do CJTMFF (Natal/RN) 925kVA para 1.500 kVA, inclusive Estudo de seletividade,
Coordenograma e aprovação junto à Concessionária Local

Projeto executivo ventilação forçada da subestação do CJTMFF (Natal/RN) considerando a ampliação da capacidade de 925kVA para
1.500 kVA

CRONOGRAMA

Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha trapezoidal
galvalume, com portão e ferragens

Regularização junto ao CREA-RN

2.0         DESINSTALAÇÕES E TRANSPORTES (EQUIPAMENTOS)

Desmontagem /  desinstalação /  remoção de chaves seccionadoras, isoladores, buchas, barramentos /  vergalhões de média tensão, disjuntor de 
média tensão, TCs e TPs, fontes e demais componentes e acessórios da rede de média tensão existentes nos cubículos de proteção e

transformadores, incluindo suportes

Desinstalação e Transporte de transformadores de potência, trifásico, à óleo isolante 225 e 750kVA até o Depósito Judicial Trabalhista de 
Natal/RN (aproximadamente 4,5 km de distância), inclusive seguro contra roubo de carga ou acidentes, embalagem de proteção adequada, 

transportes verticais e horizontais da subestação do CJTMFF ao veículo de carga, e deste até o local coberto, a ser defindo pela Fiscalização, para 
armazenamento do equipamento.

3.0         EQUIPAMENTOS E REDE DE MÉDIA TENSÃO
Fornecimento e instalação de transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, incluindo:

- Controlador de temperatura Pextron - PCPT 4, ou equivalente;
- Sensores RTD /  Termopares para medição das temperaturas dos 3 enrolamentos e a temperatura ambiente;

- Indicador de temperatura;
- Rodas bidirecionais;

Fornecimento e instalação de Vergalhão de cobre para barramento de subestação abrigada até 2.500kVA com diâmetro de  10mm e peso/metro 
de 0,63Kg/m, incluindo:

- Pintura dos barramentos no padrão estabelecido pela COSERN;
- Fixadores, conexões, etc.;

- Instalações elétricas e montagens;

Fornecimento e instalação de Isolador pedestal em porcelana com a seguintes características:
- Fabricados em epoxi/porcelana para uso interno;

- Classe de tensão 15 KV (400A);
- Com prensa cabo para vergalhão de cobre.

Fornecimento e instalação de Bucha de Passagem Interna /  Interna 15 KV 400A com a seguintes características:
- Fabricados em porcelana para uso interno;

- Classe de tensão 15 KV;
- Incluindo ferragem central, porcas sextavadas, tampas, arruelas de borracha e vergalhões internos, instalações elétricas e montagens.

Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kV /  400A, abertura com carga, com base fusível e com abertura de queima de 
fusível ultra rápida – Uso Interno:

- Contatos principais móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esforços resultantes das solicitações eletrodinâmicas;
- Punho de manobra com dispositivo cadeado;

- Contatos de cobre eletrolítico e de alta condutividade;
- Instalação em cabine de alvenaria;Instalação de disjuntor tripolar à vácuo EXISTENTE, 15kV, 400A, capacidade de interrupção mínima 350MVA, com relé de proteção secundário 

(ANSI 50/51 e 50N/51N), três TC's (tensão nominal 15kV, NBI 95kV, Fator Térmico mínimo de 1,2 x In, enrolamento secundário 1 núcleo, classe 
de exatidão 10B50, relação nominal 150:5A) e fonte auxiliar de alimentação a trip-capacitivo incorporados, para uso interno. Incluindo:

- Testes de funcionamento e ensaios de isolação, de forma a garantir o perfeito funcionamento do disjuntor existente.
- Instalação, montagem e parametrização;

- Todos os componentes e acessórios necessários à sua instalação;

Parametrização e coordenação de dispositivo de proteção em média tensão com rede da concessionária conforme estudo de coordenação por 
profissional devidamente qualificado/especializado, inclusive ART.

Fornecimento e instalação de cabo blindado de média tensão 70mm², 12
/  20kV, incluindo muflas e demais acessórios. Incluindo a retirada do cabo existente, bem como a instalação, montagem e conexões.

Fornecimento e instalação de pára-raios Poliméricos ZNO 10kA, visando a subsAtuição de Pára-raios de distribuição 15kV existentes.

Fornecimento e instalação de Chave fusível unipolar 15kV /  300A, uso externo, inclusive com elos fusíveis, visando a substituição das chaves
tipo "faca" existentes

Fornecimento e instalação de muflas terminais para cabos 70mm² - 15kV,
uso externo.

4.0         PAINÉIS /  QUADROS, DISJUNTORES E INSTRUMENTOS DE BAIXA
TENSÃO

PAINÉIS /  QUADROS
Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT corrente nominal 1.600A, corrente suportável de curta duração Icw min. 50 kA, 

IP 30, incluindo:
- Projeto executivo de montagem do painel /  quadro, a ser submetido à aprovação da Fiscalização;

- Armários em aço acoplados uns aos outros, inclusive cela de cabos;
- Barramentos primários e secundários;

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT - ESSENCIAL - 1 - GMG1 (500kVA) corrente nominal 800A, IP 30, incluindo:
- Projeto executivo de montagem do painel /  quadro, a ser submetido à aprovação da Fiscalização;

- Serviço de tranferência dos circuitos/disjuntores existentes que serão remanejados do painel antigo para o novo;
- 1 Armários em aço;

- Barramentos primários e secundários;
- Isoladores;Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT - ESSENCIAL - 2 - GMG2 (110kVA) corrente nominal 225A, incluindo:

- 1 Gabinete em aço;
- Barramentos primários e secundários;

- Isoladores;
- Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale;Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica QD - SE corrente nominal 150A, IP 30, incluindo:

- 1 Armários em aço;
- Barramentos primários e secundários;

- Isoladores;
- Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale;

- Placas internas ajustáveis;Fornecimento e instalação de banco de capacitores automático 120kVAr, trifásico, sendo 6 módulos de 20kVAr, em 380V, com capacidade de 
expansão para 10 módulos, incluindo controlador automático digital de estágios /  fator de potência, 10 estágios, 380V /  60hz, ventilação forçada, 

chave manual/automático/desligado, relé falta de fase, proteção de estágios e circuitos, armário /  quadro, contatores (adequados para cargas 
capacitivas), chaves seccionadoras com porta- fusível ou disjuntores, sinalizadores, botão de emergência e demais componentes de montagem. 

Ref. WEG, VIERCON, similar ou superior

Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização (BEP)
38x38x15cm

Serviço de tranferência dos circuitos/disjuntores existentes que serão
remanejados do painel antigo para os novos paineis e quadros

DISJUNTORES
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4,8 und 2,00 100,00%

4,9 und 8,00 100,00%

4,10 und 1,00 100,00%

4,11 und 5,00 100,00%

4,12 und 1,00 100,00%

4,13 und 6,00 100,00%

4,14 und 7,00 100,00%

4,15 und 2,00 100,00%

5,1 m 88,00 100,00%

5,2 m 50,00 100,00%

5,3 m 134,00 100,00%

5,4 m 31,00 100,00%

5,5 m 36,00 100,00%

5,6 m 36,00 100,00%

5,7 m 36,00 100,00%

5,8 m 36,00 100,00%

5,9 m 48,00 100,00%

5,10 m 55,00 100,00%

5,11 m 69,00 100,00%

5,12 m 42,00 100,00%

5,13 m 107,00 100,00%

5,14 m 35,00 100,00%

6,1 m³ 7,37 100,00%

6,2 m² 12,00 100,00%

6,3 m³ 9,58 100,00%

6,4 m 335,00 100,00%

6,5 m² 49,11 100,00%

6,6 m² 98,22 100,00%

6,7 m² 98,22 100,00%

6,8 m² 12,70 100,00%

6,9 m² 12,70 100,00%

6,10 m² 10,00 100,00%

6,11 m² 275,40 100,00%

6,12 m² 275,40 100,00%

6,13 m² 120,00 100,00%

6,13 m² 57,00 100,00%

6,14 und 1,00 100,00%

6,15 m² 27,00 100,00%

6,16 m² 16,00 100,00%

6,17 m² 3,20 100,00%

6,18 m² 8,00 100,00%

100,00%

Fornecimento e instalação de Disjuntor do tipo caixa moldada, corrente nomimal de 1600A, Capacidade de interrupção de curto circuito
- Icu min. 60kA (em 220 /  380v), com unidade de proteção eletrônica,

ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal . Ref. WEB ABW16

Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 250A Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da 
corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE250-H, inclusive conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de

compressão e/ou barramentos de cobre.

Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A  Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da 
corrente nominal, inclusive conectores especiais 3x240mm² e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão e/ ou 

barramentos de cobre.

Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 400A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da
corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE400-H, inclusive conectores

especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão e/ou barramentos de cobre.

Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da
corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE800-H, inclusive conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de

compressão e/ou barramentos de cobre.

Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 32A, padrão DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, padrão DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, padrão DIN

5.0         CABOS (BAIXA TENSÃO)

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO
HALOGENADO, PVC 90°, bitola 240mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 150mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 95mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 70mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 35mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 25mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO
HALOGENADO, PVC 90°, bitola 16mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO
HALOGENADO, PVC 90°, bitola 10mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 6mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 4mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola 2,5mm², classe de isolação 0,6 /  1kV,
flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 70mm², classe de
isolação 0,6 /  1kV, classe de encordoamento 2.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 35mm², classe de
isolação 0,6 /  1kV, classe de encordoamento 2.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 16mm², classe de
isolação 0,6 /  1kV, classe de encordoamento 2.

6.0         ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de alvenaria de bloco furado (cobogó existente), de forma
manual, sem reaproveitamento.

Retirada dos gradis (esquadrias metálicas e portão 2,00 x 3,00 m)

Carga manual de entulho em caminhao basculante

Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.

ALVENARIAS

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com

preparo manual.

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.

PISOS

Contrapiso de concreto armado não estrutural, espessura 5cm, inclusive
preparo de caixa

Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada espessura: 3 cm /  traço: 1:3

Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola

PINTURA

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas
demãos. af_06/2014

Chincana tipo veneziana metálica, conforme normas da Concessionária
local

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes e teto, com duas
demãos, para pintura látex

Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos

Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, com utilização de revolver 
(ar-

comprimido)

DIVERSOS

Fornecimento e instalação de porta metálica corta-fogo 2,00 x 3,00m, composta por 2 folhas de 1,00x2,10m cada e bandeira superior de 2,00 x 
1,00m removível em caso de necesssidade de entrada de equipamentos, com borracha de vedação em todas as frestas, maçaneta externa com 

chave, maçaneta interna com  barra anti-pânico, dobradiças reforçadas e fechadura tetra, inclusive adequações civis.

Fornecimento e instalação de grades metálicas para proteção cubículos de medição, proteção e transformação da subestação, constituído por 
arame galvanizado nº 12 e cantoneira com pintura tipo zarcão, malha 13 x 13mm, incluindo dobradiças reforçadas e abertura central, com folhas

duplas e fechamento por cadeado.

Tela de proteção para chincana e vitrô malha 13x13mm

Vitrô de iluminação permanente



6,19 und 6,00 100,00%

6,20 und 9,00 100,00%

100,00%

7,1 und 3,00 100,00%

7,2 m 5,00 100,00%

8,1 horas 144,00 50,00% 50,00%

8,2 und 3,00 100,00%

8,3 und 3,00 100,00%

9,1 m² 90,00 100,00%

8.0         OUTROS

Locação de gerador 750kVA

Extintor de incêndios PQS 6kg - Fornecimento e instalação

Extintor de incêndios CO2 - Fornecimento e instalação

9.0         SERVIÇOS FINAIS

Limpeza geral

Duto rígido em chapa de aço galvanizado 850x550mm

Fornecimento e instalação de ponto duplo de tomada 2P+t 20A, incluindo 2 módulos de tomada 20A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo,

quebra e chumbamento. (SINAPI ALTERADO)

Fornecimento e instalação de Luminária hérmetica IP-65, com 2 lâmpadas LED tubulares de 18/20 w, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - fornecimento e

instalação. (sinapi alterado 97586)

7.0         VENTILAÇÃO

Fornecimento e instalação de Exaustor industrial 40 cm trifásico 220v, 3/4
cv, rotação 1750 RPM, inclusive veneziana autofechante de proteção com filtro.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Este Anexo tem como objetivo estabelecer as especificações técnicas mínimas para os 
equipamentos, serviços e materiais necessários à execução do objeto deste TR. 

1.2. As informações e características apresentadas neste anexo objetivam subsidiar a 
escolha, pelas licitantes, de equipamentos, materiais, acessórios e procedimentos executivos 
compatíveis, e o levantamento dos custos envolvidos, assim como proporcionar a orientação 
necessária à adequada prestação dos serviços a serem contratados, utilizando-se, para isso, 
da descrição inequívoca de suas especificações técnicas e da indicação das normas e 
recomendações técnicas aplicáveis, com o intuito de se viabilizar e otimizar a ampliação da 
capacidade de 975kVA para 1.500kVA e adequação da subestação elétrica que atende ao 
Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto - CJTMFF do Tribunal Regional da 
21ª Região. 

1.3. A montagem e instalação dos equipamentos e materiais fornecidos pela Contratada 
somente deverão ser realizadas por equipe composta por profissionais comprovadamente 
especializados, treinados e habilitados para exercerem as referidas  atividades. 

2.  NORMAS TÉCNICAS 

2.1. A contratada deverá observar as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) para elaboração do projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e 
seus acessórios principais além de normas complementares aplicáveis, quando necessário. 
Dentre as normas devem ser observadas rigorosamente aquelas de maior relevância, 
conforme abaixo: 

➢ NR-10 - Segurança em Serviços em Eletricidade; 

➢ NBR 14.039 - Instalações elétricas de média tensão; 

➢ NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

Os serviços, equipamentos e materiais a serem fornecidos e/ou instalados deverá 
atender no mínimo as seguintes especificações: 

3.1. PROJETO EXECUTIVO (Eng. Eletricista) 

A CONTRATADA deverá apresentar projeto executivo de ampliação da subestação do 
CJTMFF (Natal/RN) 925kVA para 1.500 kVA, inclusive Estudo de seletividade, 
Coordenograma e aprovação junto à Concessionária Local, elaborado por profissional de 
nível superior com experiência (a ser comprovada através de Acervo Técnico/CREA), 
habilitado e registrado no sistema CONFEA/CREA para o exercício da referida atividade, 
devendo a Contratada apresentar, previamente à elaboração do projeto, a ART do 
profissional e suas qualificações submetendo à Fiscalização. O projeto executivo deve conter 
no mínimo as informações seguintes: 

➢ Desenho indicando a localização de todos os equipamentos do sistema e o seu 
esquema típico de instalação. Todos os equipamentos devem possuir numeração de circuito 
e sua identificação. Devem ser utilizados os símbolos padronizados estabelecidos em normas 
técnicas específicas; 
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➢ Especificação dos equipamentos e as características dos materiais de instalação; 
Trajeto dos condutores elétricos nas diferentes áreas, com identificação do material do 
ambiente a ser protegido, diâmetros dos eletrodutos, caixas e identificação dos bornes de 
ligação de todos os equipamentos envolvidos; 

➢ Diagramas unifilar e multifilar da subestação, mostrando as interligações entre todos os 
equipamentos e circuitos, bitolas do cabo, capacidade nominal dos disjuntores; 

➢ Lista completa de equipamentos, contendo descrição, modelo, fabricante e quantidades; 

➢ Cálculo de curto-circuito para avaliar/definir a suportabilidade que os equipamentos 
deverão ter de forma a resistir à surtos na rede; 

➢ Dimensionamento os elos de proteção de cada transformador, bem os ajustes para 
todos disjuntores 

➢ Estudo de seletividade e coordenograma, de forma a garantir a coordenação entre os 
vários dispositivos de proteção inter-relacionados, minimamente entre: 

V Os elos fusíveis do padrão de entrada de energia e do disjuntor de média tensão; 
V O disjuntor de média tensão e a proteção da rede da concessionária; 
V O disjuntor de média tensão e os elos fusíveis das chaves seccionadoras (interna); 
V Os elos fusíveis das chaves seccionadoras (interna) e os elos das demais chaves; 

3.2. PROJETO EXECUTIVO (Eng. Mecânico) 

A CONTRATADA deverá apresentar projeto executivo de exaustão / ventilação forçada / 
climatização da subestação do CJTMFF (Natal/RN), considerando a ampliação de capacidade 
de 925kVA para 1.500 kVA, elaborado por profissional de nível superior com experiência (a 
ser comprovada através de Acervo Técnico/CREA), habilitado e registrado no sistema 
CONFEA/CREA para o exercício da referida atividade, devendo a Contratada apresentar, 
previamente à elaboração do projeto, a ART do profissional e suas qualificações submetendo 
à Fiscalização. O projeto executivo de exaustão / ventilação forçada / climatização deve 
conter no mínimo as informações seguintes: 

➢ Desenho indicando a localização de todos os equipamentos do sistema e o seu 
esquema típico de instalação. Todos os equipamentos devem possuir numeração e sua 
identificação. Devem ser utilizados os símbolos padronizados estabelecidos em normas 
técnicas específicas; 

➢ Memorial descritivo do sistema; 

➢ Especificações de todos os equipamentos e as características dos materiais 
necessários para implantação do sistema; 

➢ Trajeto dos dutos de ventilação / exaustão, dimensões, caixas e grelhas, localização de 
todos os equipamentos envolvidos; 

➢ Projeto de automação, visando a operação, o revezamento periódico das máquinas e 
alarmes de temperatura e umidade; 

➢ Diagrama unifilar do sistema de ventilação / exaustão / climatização; 

➢ Lista completa de equipamentos, contendo descrição, modelo, fabricante e quantidades; 

➢ Memória de cálculo carga térmica, considerando a contribuição de cada equipamento 
(transformadores, quadros elétricos, cabos, etc) além das paredes, teto e vãos de portas / 
janelas; 
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3.3. PROJETO COMO CONSTRUÍDO (AS-BUILT) 

Quando da conclusão dos serviços e antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA 
deverá apresentar o desenho “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao 
seguinte roteiro: 

a) Representação dos ajustes executados ao longo da execução dos trabalho sobre 
as plantas dos diversos projetos, registrando o resultado dos serviços após a sua 
execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, 
devendo constar, acima do carimbo de cada prancha, a alteração e respectiva data). 

b) Caderno contendo as retificações e complementações das Especificações Técnicas 
do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 

3.4. TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA, À SECO, 750kVA, 13.800/380v, 60Hz 

➢ Fornecimento de transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, epóxi, com as 
seguintes especificações: 

X Perdas a vazio: no máximo 2.450w 
X Classe de tensão: 15kV 
X Tensão primária: 13.8/13.2/12.6/12/11.4kV (taps) 
X Tensão secundária 380/220V 
X Frequência nominal: 60Hz 
X Tipo de ligação primária: triângulo (delta) 
X Tipo de ligação secundária: estrela com neutro acessível 
X Grupo ligação: Dyn1 
X Temperatura ambiente admissível: 40ºC ou superior 
X CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

Y Autoextinguível e sem componentes tóxicos; 
Y Livre de manutenção (sem líquidos isolantes); 
Y 100% reciclável; 
Y Resistentes à poluição e à umidade; 
Y Isento de descargas parciais; 
Y Conformidade com a NBR 10295; 
Y De acordo com IEC 60076-11 nas seguintes características: 

Z E2 (Ambiental); C1 (Climática); F1 (Resistência a fogo). 
Y Refrigeração natural; 

X INCLUIR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 
Y Controlador de temperatura Pextron - PCPT 4, ou equivalente; 
Y Sensores RTD / Termopares para medição das temperaturas dos 3 

enrolamentos e a temperatura ambiente; 
Y Indicador de temperatura; 
Y Rodas bidirecionais; 
Y Suporte para macaco; 
Y Etiquetas de Segurança e Advertência; 
Y Terminal Aterramento; 
Y BT Barramento furação NEMA e Parafusos de conexão; 
Y MT Parafusos de Conexão e Barras de Ligação do DELTA; 
Y Placa de Identificação; 
Y Olhais de Suspensão; 

X ENSAIOS EXIGIDOS: 
Y Ensaios de rotina; 



[

\ Ensaio de descargas parciais. 
] GARANTIA DO FABRICANTE: 

\ Mínimo 12 meses. 
] REFERÊNCIAS: WEG ou BLUTRAFOS 

3.5. ADEQUAÇÃO DA REDE INTERNA DE MÉDIA TENSÃO 

A Contratada deverá adequar a rede interna de média tensão, seguindo o projeto executivo 
aprovado pela Fiscalização devendo para isso promover a substituição de todos os seus 
elementos, salvo exceções devidamente justificadas, tais como: 

] Substituição dos condutores da rede interna de média tensão existentes através do 
fornecimento e instalação de Vergalhão de cobre para barramento de subestação 
abrigada até 2.500kVA com diâmetro de 10mm e peso/metro de 0,63Kg/m, incluindo: 

\ Pintura dos barramentos no padrão estabelecido pela COSERN; 
\ Fixadores, conexões, etc.; 
\ Instalações elétricas e montagens; 
\ Bornes concêntricos. 

] Substituição dos isoladores existentes e fornecimento e instalação de Isolador pedestal 
em porcelana com a seguintes características: 
- Fabricados em epóxi/porcelana para uso interno; 
- Classe de tensão 15 KV (400A); 
- Com prensa cabo para vergalhão de cobre. 

] Substituição das buchas de passagem existentes e o fornecimento e instalação de 
Bucha de Passagem Interna / Interna 15 KV 400A com a seguintes características: 

\ Fabricados em porcelana para uso interno; 
\ Classe de tensão 15 KV; 
\ Incluindo ferragem central, porcas sextavadas, tampas, arruelas de borracha e 

vergalhões internos, instalações elétricas e montagens. 
] Substituição das chaves seccionadoras tripolares internas existentes (tipo faca) e o 

fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kV / 400A, abertura com 
carga, com base fusível e com abertura de queima de fusível ultra rápida – Uso 
Interno, inclusive elos fusíveis dimensionado no projeto executivo aprovado. A referida 
chave deverá ter as seguintes características mínimas: 

\ Contatos principais móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a 
suportar esforços resultantes das solicitações eletrodinâmicas; 

\ Punho de manobra com dispositivo cadeado; 
\ Contatos de cobre eletrolítico e de alta condutividade; 
\ Instalação em cabine de alvenaria; 
\ Isoladores em Epoxi; 
\ Montagem em única estrutura; 
\ Incluindo Bloqueio mecânico tipo Kirk com fechadura Yale para impedir 

manobra não autorizada no seccionador; 
\ Incluindo sistema de aterramento. 
\ Incluindo Instalações elétricas, montagens, conectores e demais componentes. 
\ Inclusive elos fusíveis, devidamente dimensionados e selecionados no projeto 

executivo aprovado pela Fiscalização e pela Concessionária local de energia, 
nos casos em que esta for necessária. 

] Instalação de disjuntor tripolar à vácuo EXISTENTE em depósito do CONTRATANTE, 
15kV, 400A, capacidade de interrupção mínima 350MVA, com relé de proteção 
secundário (ANSI 50/51 e 50N/51N), três TC's (tensão nominal 15kV, NBI 95kV, Fator 
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Térmico mínimo de 1,2 x In, enrolamento secundário 1 núcleo, classe de exatidão 
10B50, relação nominal 150:5A) e fonte auxiliar de alimentação a trip-capacitivo 
incorporados, para uso interno. Incluindo: 

_ Testes de funcionamento e ensaios de isolação, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do disjuntor existente; 

_ Todos os componentes e acessórios necessários à sua instalação; 
_ Transportes verticais e horizontais; 
_ Instalação, montagem e parametrização: 

` De posse dos dados obtidos a partir do projeto executivo, estudo de 
seletividade e coordenograma a CONTRATADA deverá proceder à 
parametrização e coordenação de dispositivo de proteção em média 
tensão com rede da concessionária, a ser realizada por profissional 
devidamente qualificado/especializado com experiência (a ser 
comprovada através de Acervo Técnico / CREA), devendo este 
providenciar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART previamente à realização dos serviços. 

a Substituição dos cabos blindados de média tensão 12/20kV, chaves fusíveis, pára-raios  

_ Cabo de potência de cobre com isolação sólida extrudada de EPR ou XLPE 
para 20 kV. Condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, compactado. Blindagem condutor composta de semicondutor 
termofixo; blindagem da isolação composta de semicondutor termofixo, 
destacável a frio; e a blindagem metálica composta de fios de cobre nu, 
têmpera mole, aplicados helicoidalmente. Fabricantes: Prysmian ou 
equivalente técnico. 

_ Mufla terminal de uso interno/externo - Terminal para cabo de até 70 mm² 
12/20 kV. Os terminais devem ser fornecidos em “kits” contendo todos os 
materiais para sua montagem e instruções detalhadas para sua correta 
instalação. Tensão nominal 15 kV. 

_ Pára-raios - Deverão ser para 12kV, 10kA, a óxido metálico, com disparador 
automático e invólucro em material polimérico. 

_ Devem ser do tipo "C", polimérica, ter tensão nominal de 15 kV, Corrente 
Nominal, corrente de interrupção e elo fusível a serem dimensionados em 
projeto executivo. 

3.6. PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO 

a Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT corrente nominal 
1.600A, corrente suportável de curta duração Icw min. 50 kA, IP 30, incluindo: 

_ Projeto executivo de montagem do painel / quadro, a ser submetido à 
aprovação da Fiscalização; 

_ Armários em aço acoplados uns aos outros, inclusive cela de cabos; 
_ Barramentos primários e secundários; 
_ Isoladores; 
_ 1 chave rotativa c/ porta fusíveis 100A para circuitos de combate a incêndios; 
_ Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; 
_ Placas internas ajustáveis; 
_ Trilhos e dispositivos de fixação universais; 
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c Argolas de içamento; 
c Acessórios de suporte, guias e fixação de cabos; 
c Porta etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores; 
c 2 ventiladores para quadros/paineis, inclusive acabamento com filtro; 
c INCLUIR ACESSÓRIOS ABAIXO: 

d Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas 
(tensão, corrente, FP, distorção harmônica e energia com 
armazenamento da memória de massa (min. 256kb). Ref. Fabr. WEG / 
Mod. MMW02-M, inclusive TC's e dispositivos de proteção elétrica; 

d Fornecimento e instalação de Chave Rotativa Porta Fusível 100A, 
inclusive fusíveis, manoplas Ref. WEG RFW. 

c REFERÊNCIAS: 
d Schneider 

e Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT - ESSENCIAL - 1 - 
GMG1 (500kVA) corrente nominal 800A, IP 30, incluindo: 

c Projeto executivo de montagem do painel / quadro, a ser submetido à 
aprovação da Fiscalização; 

c 1 Armários em aço; 
c Barramentos primários e secundários; 
c Isoladores; 
c Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; 
c Placas internas ajustáveis; 
c Trilhos e dispositivos de fixação universais; 
c Argolas de içamento; 
c Acessórios de suporte, guias e fixação de cabos; 
c Porta etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores; 
c 1 ventilador para quadros/painéis; 

c REFERÊNCIAS: 
d Schneider 

e Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT - ESSENCIAL - 2 - 
GMG2 (110kVA) corrente nominal 225A, incluindo: 

c 1 Gabinete em aço; 
c Barramentos primários e secundários; 
c Isoladores; 
c Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; 
c Placas internas ajustáveis; 
c Trilhos e dispositivos de fixação universais; 
c Acessórios de suporte, guias e fixação de cabos; 
c Porta etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores; 

c REFERÊNCIAS: 
d Schneider, CEMAR ou equivalente técnico 

e Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica QD - SE corrente nominal 
150A, IP 30, incluindo: 

c 1 Armários em aço; 
c Barramentos primários e secundários; 
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g Isoladores; 
g Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; 
g Placas internas ajustáveis; 
g Trilhos e dispositivos de fixação universais; 
g Acessórios de suporte, guias e fixação de cabos; 
g Porta etiqueta para identificação dos quadros e disjuntores; 

g REFERÊNCIAS: 
h Schneider, CEMAR ou equivalente técnico 

i Fornecimento e instalação de banco de capacitores automático 120 kVAr, trifásico, 
sendo 6 módulos de 20kVAr, em 380V, com capacidade de expansão para 10 
módulos, incluindo controlador automático digital de estágios / fator de potência, 10 
estágios, 380V / 60hz, ventilação forçada, chave manual/automático/desligado, relé 
falta de fase, proteção de estágios e circuitos, armário / quadro, contatores 
(adequados para cargas capacitivas), chaves seccionadoras com porta-fusível ou 
disjuntores, sinalizadores, botão de emergência e demais componentes de montagem.  

g REFERÊNCIAS: 
h WEG, VIERCON, equivalente técnico ou superior 

i Serviço de transferência dos circuitos/disjuntores existentes que serão remanejados do 
painel antigo para o novo; 

g A Contratada deverá providenciar, em dias e horários devidamente negociados 
e autorizados pela Fiscalização, a transferência dos circuitos existentes para 
os novos painéis / disjuntores, de forma a não prejudicar o funcionamento do 
Tribunal; 

i Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização (BEP) 38x38x15cm; 

3.7. DISJUNTORES DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO 

A Contratada deverá prever em sua proposta comercial o fornecimento e instalação de 
disjuntores Termomagnéticos, devidamente dimensionados para a proteção dos cabos 
alimentadores, com Icu não inferior a 50kA, inclusive acessórios tais como:  

g Conectores para cabos, para garantir uma conexão dos cabos com o disjuntor, 
conforme figura exemplificativa abaixo: 

 
g Barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão e/ou 

barramentos de cobre, conforme figura exemplificativa abaixo: 

 
g Barramentos de cobre para viabilizar a conexão dos novos disjuntores ao 

barramento principal do PGBT; 
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k Dentre outros. 

l Fornecimento e instalação de Disjuntor do tipo caixa moldada, corrente nomimal de 
1.600A, Capacidade de interrupção de curto circuito - Icu min. 60kA (em 220 / 380v), 
com unidade de proteção eletrônica, ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da 
corrente nominal . Ref. WEB ABW16; 

l Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 250A Icu 
50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. 
SOPRANO DSE250-H, inclusive conectores especiais e barramento auxiliar para 
facilitar a conexão de terminais de compressão e/ou barramentos de cobre; 

l Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A Icu 
50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal, inclusive 
conectores especiais 3x240mm² e barramento auxiliar para facilitar a conexão de 
terminais de compressão e/ou barramentos de cobre.  

l Instalação e configuração de disjuntores Termomagnéticos em caixa moldada 400A 
(EXISTENTES) Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente 
nominal. Ref. SOPRANO DSE400-H, inclusive retirada, fornecimento e instalação de 
conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de 
compressão e/ou barramentos de cobre.  

l Instalação e configuração de disjuntores Termomagnéticos em caixa moldada 800A 
(EXISTENTES) Icu 50kA ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente 
nominal. Ref. SOPRANO DSE800-H, inclusive retirada, fornecimento e instalação de 
conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de 
compressão e/ou barramentos de cobre.  

l A Contratada deverá providenciar a instalação de disjuntor tripolar à vácuo EXISTENTE, 
15kV, 400A, capacidade de interrupção mínima 350MVA, com relé de proteção 
secundário (ANSI 50/51 e 50N/51N), três TC's (tensão nominal 15kV, NBI 95kV, Fator 
Térmico mínimo de 1,2 x In, enrolamento secundário 1 núcleo, classe de exatidão 
10B50, relação nominal 150:5A) e fonte auxiliar de alimentação a trip-capacitivo 
incorporados, para uso interno. Incluindo: 

k Testes de funcionamento e ensaios de isolação, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do disjuntor existente. 

k Instalação, montagem e parametrização; 
k Todos os componentes e acessórios necessários à sua instalação; 
k Transportes verticais e horizontais. 

3.8. DIMENSÕES MÁXIMAS DOS EQUIPAMENTOS 

➢ A Contratada deverá observar as dimensões máximas que espaço físico atual da 
subestação admite sem intervenções ou pequenos ajustes (ex. ampliar as paredes corta-fogo 
entre os transformadores) devendo garantir todas as distâncias mínimas de segurança 
estabelecidas na NBR 14.039 e NR-10 entre as partes vivas da instalação (pontos 
energizados) e as barreiras metálicas de proteção, garantindo segmentação das zonas de 
acesso.  

3.9. CABOS ELÉTRICOS 0,6 / 1kV (BAIXA TENSÃO) 

A Contratada deverá prever em sua proposta comercial o fornecimento e instalação de cabos 
elétricos necessários, com área da seção transversal dimensionada conforme critérios 
estabelecidos neste TR, e deve atender às seguintes especificações: 
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n Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 
90°, várias bitolas, classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível. 

o Metal: Fios de cobre nu, têmpera mole (classe 5) 
o Classe de isolação: 0,6/1kV 
o Encordoamento: Flexível (Dependendo dos requisitos do equipamento); 
o Isolação: Composto termofixo de borracha HEPR (EPR-B-Alto módulo) e 

ANTICHAMA; 
o Enchimento: Composto poliolefínico não halogenado 
o Cobertura:  Composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; 
o Certificação / Normas: INMETRO 7288, ISO 9001 e NBR NM 280 
o Comportamento ao fogo: conforme NBR NM 60332-3-23 
o Temperaturas máximas do condutor:  

p 90°C em serviço contínuo 
p 100°C em sobrecarga 
p 160°C em curto-circuito 

n Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 16, 35 e 70mm², classe de 
encordoamento 2. 

o Condutor: Cobre eletrolítico encordoado com formação concêntrica de classe 
2A ou 3A; 

o NORMA: ABNT NBR 5349 – Cabo nu de cobre mole para fins elétricos. 

➢ Para fins de dimensionamento dos cabos alimentadores a Contratada deverá adotar os 
critérios de dimensionamento: 

n Seção mínima; 
n Capacidade de condução de corrente; 
n Queda de tensão; 
n Proteção contra sobrecarga; 
n Proteção contra curto-circuito; 
n Dimensionamento econômico; 

➢ Os parâmetros a serem adotados nos cálculos, especialmente de queda de tensão, são 
os seguintes: 

n Comprimento de cada circuito: conforme levantamento in loco; 
n Queda de tensão máxima: 2%; 
n Fator de agrupamento: conforme cada situação; 
n Seção do condutor neutro (se houver): Igual à seção da fase; 
n Seção do condutor terra: Conforme tabela 58 da NBR 5410; 

4. ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

A CONTRATADA deverá providenciar, de maneira organizada e por etapas de forma que a 
subestação não fique exposta às intempéries e intrusão de animais e/ou pessoas não 
autorizadas, a demolição de elemento vazado (cobogó) em concreto, de forma manual, sem 
reaproveitamento, nas paredes frontal e lateral da subestação. 

Imediatamente antes da demolição das paredes em cobogó, deve ser feita a retirada 
gradativa dos gradis (esquadrias metálicas) que protegem a subestação da entrada de 
animais. O portão em grade de aço existente deverá ser removido apenas no momento em 
que já estiver disponível a porta corta-fogo que a substituirá. 
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Os resíduos gerados a partir das demolições deverão ser retirados por empresa 
especializada, através de carga manual de entulho em caminhão basculante, e cuja 
destinação deverá estar de acordo a legislação ambiental vigente. Os resíduos deverão ser 
embalados em sacos apropriados até a data da efetiva retirada ou deverá ser disponibilizada 
caçamba estacionária para permanecer próximo ao local das demolições. 

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de cabos elétricos que não serão aproveitados  
e/ou reutilizados, de forma manual, sem reaproveitamento, devendo entregar os mesmos à 
Fiscalização que providenciará o seu descarte apropriado. 

ALVENARIAS 

A CONTRATADA deverá construir novas paredes em alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa 
de assentamento com preparo manual, de paredes com área líquida de aproximadamente 
6m² com vãos para instalação de vitrôs de iluminação permanente bem como chincanas de 
ventilação (tipo venezianas em V invertido), assim como nas áreas destinadas à instalação 
dos exaustores, eletrodutos, interruptores, etc.. 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias novas e estruturas de concreto internas, com 
colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Deverá ser aplicada manualmente massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, em faces internas e externas de paredes, com espessura mínima 
de 10mm, com execução de taliscas. 

PISOS 

Na área externa da subestação, próximo ao cubículo de medição e sobre a passagem dos 
cabos blindados de média tensão, deverá ser executado contrapiso de concreto armado não 
estrutural, com espessura mínima de 5cm, inclusive preparo de caixas, se necessário. 

O acabamento do novo contrapiso deve ser feito por meio de regularização sarrafeada de 
base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada espessura: 3 
cm / traço: 1:3 

A CONTRATADA deverá instalar piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com 
cola nas áreas indicadas em projeto e/ou definidas pela Fiscalização. 

PINTURA 

A CONTRATADA deverá providenciar a pintura de todas as paredes, novas ou existentes, e 
todo o teto através de aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. Previamente à pintura, deverá ser realizada aplicação e lixamento de massa látex 
em paredes e teto, com duas demãos, para pintura látex. 

As estruturas e esquadrias metálicas deverão receber pintura esmalte sintético fosco, duas 
demãos, apropriado para superfícies metálicas, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, 
com utilização de revolver (ar-comprimido). 

ESQUADRIAS 

A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e instalação de porta metálica corta-
fogo 2,00 x 3,00m, composta por 2 folhas de aprox. 1,00 x 2,10m cada e bandeira superior de 
aprox. 2,00 x 1,00m removível em caso de necessidade de entrada de equipamentos, com 
borracha de vedação em todas as frestas, maçaneta externa com chave, maçaneta interna 
com barra anti-pânico, dobradiças reforçadas e fechadura tetra, inclusive adequações civis. A 
referida porta corta-fogo substituirá o portão de grade de ferro existente, porém este 
procedimento deverá ser minuciosamente planejado e articulado com a retirada do portão 
existente de forma que a subestação não fique exposta às intempéries e intrusão de animais 
e/ou pessoas não autorizadas. 
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Porta corta-fogo 2 folhas com 
bandeira removível 

Barra anti-pânico (lado interno da subestação) e 
maçaneta / fechadura com chave (lado externo) 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar vitrôs (vitraux) nas paredes da subestação de 
forma a garantir uma iluminação natural permanente e adequada. 

A ventilação da subestação e seus equipamentos deverá ser garantida através de chincanas, 
tipo veneziana em “V” invertido, metálicas, conforme normas da Concessionária local, 
devidamente dimensionadas em conjunto com o sistema de ventilação forçada (exaustores, 
grelhas e dutos). 

As aberturas destinadas à ventilação (chincanas tipo venezianas em V invertido) e iluminação 
natural permanente (vitrôs) deverão ser providas de telas metálicas para proteção das 
aberturas da subestação, constituídas por arame galvanizado nº 12 e cantoneira com pintura 
tipo zarcão, malha 13 x 13mm, fixação por parafusos e buchas que permitam a remoção 
futura para manutenção / pintura ou substituição. 

 

  
 

Vitrô de iluminação 
permanente 

Chincana metálica, tipo veneziana em “V” 
invertido 

Tela de proteção para 
chincana e vitrô malha 

13x13mm 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar grades/telas metálicas, tipo porta/portão, para 
proteção cubículos de medição (inclusive dispositivo para lacre), proteção e transformação da 
subestação, constituído por arame galvanizado nº 12 e cantoneira com pintura tipo zarcão, 
malha 13 x 13mm, incluindo dobradiças reforçadas desmontáveis e abertura central, com 
folhas duplas e fechamento por cadeado. 
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Tela de proteção para cubículo 
de proteção  

malha 13x13mm 

Tela de proteção para cubículo de 
transformador  

malha 13x13mm 

Porta de tela com 
suporte para lacre 
malha 13x13mm 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO E TOMADAS) 

A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e instalação de luminárias herméticas 
IP-65, com 2 lâmpadas LED tubulares de 18/20w, temp. cor 6500k, comprimento 1200mm,  
ref. OSRAM / LEDVANCE LED Superstar Tubo T8, incluindo interruptor simples, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. As luminárias deverão ter as 
seguintes características: 

v À prova de umidade, vapor ou poeira (Grau de proteção IP65). 
v Refrator em policarbonato prismático, resistente a UV. 
v Incluir acessórios de instalação e fixação, além de bases/soquetes G13 para lâmpadas 

tubular LED. 
v Ref. EMPALUX / LI20000 

Para a utilização de equipamentos e instrumentos na área interna da subestação, deverão ser 
fornecidos e instalados pontos duplos de tomada 2P+t 20A, incluindo 2 módulos de tomada 
20A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento em alturas 
adequadas à sua finalidade. 

 

 
  

Luminária hermética IP 65 LED Tomada dupla 2P+T  
e interruptor simples 

 

 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar sistema de ventilação forçada, seguindo o projeto 
executivo de ventilação, composto por no mínimo: 

v Exaustor industrial 40 cm trifásico 220v, 3/4 cv, rotação 1750 RPM; 



wx

y Duto rígido em chapa Galvanizada nº 24, com seção retangular 850x550mm, ou 
equivalente. 

y Quadro de comando e proteção dos exaustores. 
OUTROS 

Para viabilizar a execução dos serviços que demandem o desligamento geral da subestação 
e do fornecimento de energia elétrica para os prédios atendidos pela subestação, sem causar 
transtornos ao funcionamento normal das atividades do CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá disponibilizar grupo gerador de 750 kVA próprio ou locado em empresa especializada 
para, em conjunto com os dois geradores de emergência existentes, garantir a energia 
elétrica necessária ao funcionamento integral das edificações. 

A quantidade total de horas prevista, contempla a disponibilização do gerador em dias 
sequenciais ou em até 3 períodos de 48 horas de acordo com a programação dos serviços, 
devendo a CONTRATADA realizar planejamento minucioso da execução de tais serviços de 
forma a minimizar o tempo de uso do referido gerador. 

5. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS 

5.1. O prazo de garantia contra defeito de fabricação dos equipamentos, materiais ou 
serviços relacionados ao objeto da Contratação deverá ser de, no mínimo, 9 meses a partir da 
data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

5.2. A referida garantia abrange todos os produtos e serviços objetos do Termo de 
Referência e seus anexos. 

5.3. Durante o prazo de garantia mínimo exigido, a CONTRATADA prestará os serviços de 
assistência técnica aos equipamentos sempre que necessário, realizando a manutenção 
corretiva e/ou substituição das peças que apresentarem falha, defeito ou vício, no local onde 
foram instalados, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, mantendo-os em 
perfeitas condições de uso, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover defeitos 
apresentados pelo equipamento, compreendendo, nesse caso o fornecimento e a substituição 
de peças, inclusive elétricas, mecânicas e demais componentes e outros materiais 
necessários aos ajustes e reparos para o seu pleno funcionamento. 

5.5. A CONTRATADA deverá atender os seguintes prazos: 

➢ Início do atendimento ao chamado técnico: não poderá ultrapassar o prazo de 06 (seis) 
horas a partir da comunicação feita por parte do CONTRATANTE, que poderá ocorrer a 
qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

y Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento. 

➢ Conclusão do atendimento / reparo do equipamento: máximo 24 horas, contado a partir 
do início do atendimento, salvo quando houver necessidade de remoção de peças, partes de 
peças, componentes do equipamento e em situações especiais mediante apresentação das 
justificativas técnicas, sujeita a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

y Entende-se por conclusão do atendimento o momento em que for restabelecida a 
disponibilidade dos equipamentos para uso em perfeitas condições de funcionamento 
no local onde está instalado. 

5.6. Para viabilizar a solicitação dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar um 
canal de atendimento técnico para diagnose remota, bem como agendamento de atendimento 
em campo, acessível 24 horas por dia, 07 dias por semana, através de telefone ou meio 
equivalente, garantindo agilidade e confiabilidade ao atendimento bem como o cumprimento 
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dos prazos máximos estabelecidos. A CONTRATADA deverá manter os registros das 
solicitações, gerando um número de protocolo no qual deverão constar, no mínimo: 

| A data e hora do registro; 
| Nome e identificação do solicitante (Servidor TRT21 / Matrícula); 
| Nome e identificação do atendente (funcionário da CONTRATADA); 
| Descrição da solicitação e das ações realizadas no atendimento. 

5.7. As peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários devem ser 
originais, admitindo-se EXCEPCIONALMENTE a substituição por similar de boa qualidade, 
caso haja justificativa técnica escrita, e fundamentada, devendo ser submetida previamente à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, que poderá exigir a comprovação da 
procedência, qualidade e compatibilidade dos mesmos. 

5.8. Caso os serviços de manutenção corretiva não possam ser executados nas 
dependências do CONTRATANTE, os equipamentos poderão ser removidos para oficinas da 
CONTRATADA, mediante justificativa devidamente aceita pelo CONTRATANTE, correndo por 
conta da CONTRATADA todos os custos e despesas decorrentes da remoção bem como 
quaisquer outros custos correlatos (demolições, recomposições, etc.). 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
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ANEXO V – PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



}~�� CÓDIGO BANCO TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO COM BDI TOTAL SEM BDI TOTAL
1

COMPOSIÇÃO 1.1 171 PRÓPRIO SERVIÇO PRELIMINAR UNIDADE 1 5.206,25 6.429,72 5206,25 6.429,72

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91677 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 42,5 122,50 151,29 5206,25 6.429,72

COMPOSIÇÃO 1.2 211 PRÓPRIO SERVIÇO PRELIMINAR UNIDADE 1 3.981,25 4.916,84 3981,25 4.916,84

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91677 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 32,5 122,50 151,29 3981,25 4.916,84

COMPOSIÇÃO 1.3 213 PRÓPRIO SERVIÇO PRELIMINAR M2 60,48 34,98 43,20 2115,53 2.612,68

INSUMO 1106 SINAPI MATERIAL KG 36,288 0,32 0,40 11,61 14,34

INSUMO 1351 SINAPI MATERIAL UNIDADE 13,7454529 13,00 16,06 178,69 220,68

INSUMO 4491 SINAPI MATERIAL M 95,5584 3,00 3,71 286,68 354,04

INSUMO 5061 SINAPI MATERIAL KG 9,072 11,65 14,39 105,69 130,53

INSUMO 5333 SINAPI MATERIAL L 1,33056 18,22 22,50 24,24 29,94

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88262 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 48,384 17,34 21,41 838,98 1.036,14

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88310 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 18,144 18,54 22,90 336,39 415,44

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 25 13,33 16,46 333,25 411,56

COMPOSIÇAÕ 1.4 1 PROPRIO SERVIÇOS DIVERSOS UNIDADE 1 218,54 269,90 218,54 269,90

INSUMO 1 PROPRIO TAXA UNIDADE 1 218,54 269,90 218,54 269,90

14.229,14
2

COMPOSIÇÃO 2.1 177 PROPRIO SERVIÇOS DIVERSOS VB 1 1422,00 1.756,17 1.422,00 1.756,17

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 40 20,64 25,49 825,60 1.019,62

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 40 14,91 18,41 596,40 736,55

COMPOSIÇÃO 2.2 178 PROPRIO SERVIÇOS PRELIMINARES VB 1 1152,73 1.423,62 1152,73 1423,62

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 8 20,64 25,49 165,12 203,92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 8 14,91 18,41 119,28 147,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93402 SINAPI CUSTO HORÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 6 127,83 157,87 766,98 947,22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93403 SINAPI CUSTO HORÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 3 28,95 35,75 86,85 107,26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 72840 SINAPI MOVIMENTO DE TERRA TXKM 25 0,58 0,7163 14,5 17,9075

3.179,79
3

COMPOSIÇÃO 3.1 214 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2 56.441,18 69.704,86 112.882,36 139.409,71

INSUMO 52 PROPRIO
Equipamento para aquisição

Permanente
UNIDADE 2 55.749,78 68.850,98 111499,56 137.701,96

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 268 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2 691,40 853,88 1382,80 1.707,76

COMPOSIÇÃO 3.2 179 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 60 21,49 26,54 1.289,25 1.592,22

INSUMO 53 PROPRIO Material KG 37,8 20 24,70 756,00 933,66
COMPOSIÇÃO´AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 15 20,64 25,49 309,60 382,36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 15 14,91 18,41 223,65 276,21

COMPOSIÇÃO 3.3 181 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 15 113,43 140,09 1.701,45 2.101,29

COMPOSIÇÃO 88264 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 7,5 19,73 24,37 147,98 182,75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 7,5 13,33 16,46 99,98 123,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 54 SINAPI Material UNIDADE 15 96,9 119,67 1453,50 1.795,07

COMPOSIÇÃO 3.4 182 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 3 422,11 521,31 1266,33 1563,92

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 3 19,73 24,37 59,19 73,10
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 3 13,33 16,46 39,99 49,39

IMSUMO 3393 SINAPI Material UNIDADE 3 389,05 480,48 1167,15 1.441,43

COMPOSIÇÃO 3.5 183 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 4 2768,72 3419,36 11074,86 13677,45

INSUMO 3298 SINAPI Material UNIDADE 12 32,43 40,04 389,10 480,54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 8 14,91 18,41 119,28 147,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 8 19,73 24,37 157,84 194,93

INSUMO 47 PROPEIO Material UNIDADE 4 319,11 394,10 1276,44 1.576,40
INSUMO 48 PROPEIO Material UNIDADE 4 136,63 168,74 546,52 674,95
INSUMO 49 PROPEIO Material UNIDADE 4 195,33 241,23 781,32 964,93
INSUMO 55 PROPRIO Equipamento UNIDADE 4 1.951,09 2409,59615 7804,36 9638,38

COMPOSIÇÃO 3.6 186 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 1486,65 1836,01 1486,65 1836,01

COMPOSIÇÃO AUXILIAR SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 33 14,91 18,41 492,03 607,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 33 19,73 24,37 651,09 804,10
COMPOSIÇÃO AUXILIAR SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 16,5 20,82 25,71 343,53 424,26

COMPOSIÇÃO 3.7 206 SERVICOS TECNICOS UNIDADE 1 2851,44 3521,53 2851,44 3521,53

INSUMO 34783 SINAPI Mão de Obra H 24 118,81 146,73 2851,44 3.521,53

COMPOSIÇÃO 3.8 263 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 280 72,68 89,76 20351,02 25133,50

INDUMO 902 SINAPI Material M 287 65,09 80,38 18680,26 23.070,12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 47,6 20,30 25,07 966,28 1.193,36
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 47,6 14,80 18,28 704,48 870,03

COMPOSIÇÃO 3.9 264 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 3 287,27 354,77 861,80 1064,32

INSUMO 4276 SINAPI Material UNIDADE 3 198,39 245,01 595,17 735,03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 7,5 20,64 25,49 154,80 191,18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 7,5 14,91 18,41 111,83 138,10

COMPOSIÇÃO 3.10 266 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 3 300,38 370,97 901,14 1112,91

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 73780/1 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 3 300,38 370,97 901,14 1.112,91

COMPOSIÇÃO 3.11 267 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 8 332,92 411,16 2663,36 3289,25

INSUMO 4161 SINAPI Material UNIDADE 8 261,82 323,35 2094,56 2.586,78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 16 14,91 18,41 238,56 294,62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 16 20,64 25,49 330,24 407,85

194302,12
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COMPOSIÇÃO 4.1 187 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CJ 2 41000,00 50635,00 82000,00 101270,00

INSUMO 56 PROPRIO MATERIAL CJ 2 41.000,00 50.635,00 82000,00 101.270,00

COMPOSIÇÃO 4.2 188 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CJ 1 24.000,00 29.640,00 24000,00 29.640,00

INSUMO 57 PROPRIO MATERIAL CJ 1 24.000,00 29.640,00 24000,00 29.640,00

COMPOSIÇÃO 4.3 192 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 858,86 1.060,69 858,86 1.060,69

INSUMO 12043 SINAPI MATERIAL UNIDADE 1 651,02 804,01 651,02 804,01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 6 14,91 18,41 89,46 110,48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 6 19,73 24,37 118,38 146,20

COMPOSIÇÃO 4.4 191 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CJ 1 685,82 685,82 685,82 846,99

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 74131/6 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 685,82 846,99 685,82 846,99

COMPOSIÇÃO 4.5 258 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CJ 2 28.000,00 34.580,00 56000,00 69.160,00

INSUMO 58 PROPRIO1 MATERIAL CJ 2 28.000,00 34.580,00 56000,00 69.160,00

COMPOSIÇÃO 4.6 194 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 578,50 714,45 578,50 714,45

INSUMO 12042 SINAPI MATERIAL UNIDADE 1 439,94 543,33 439,94 543,33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 4 14,91 18,41 59,64 73,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 4 19,73 24,37 78,92 97,47ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO

11211/ORSE Chave seccionadora tripolar 15kv � 400a, com porta fusivel incorporado

TOTAL

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV � 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR �
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT corrente nominal 1.600A, corrente

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT � ESSENCIAL � 1 � GMG1 (500kVA) corrente

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT corrente nominal 1.600A, Icw
min. 50 kA, IP 30, incluindo Projeto executivo de montagem do painel; Armários em aço;

Barramentos; Isoladores; chave rotativa; ventiladores; multimedidor e demais compomentes

Fornecimento e instalação de muflas terminais para cabos 70mm² � 15kV, uso externo.

Fornecimento/instalação de banco de capacitores automático 120kVAr, trifásico, sendo 6
módulos de 20kVAr, em 380V, c/ capacidade de expansão para 10 módulos, controlador

automático digital de estágios /  fator de potência, 10 estágios, 380V /  60hz, ventilação forçada,

Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização (BEP) 38x38x15cm

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT � ESSENCIAL � 2 � GMG2
(110kVA) corrente nominal 225A, incluindo: 1 Gabinete em aço; Barramentos primários e

secundários; Isoladores; Porta interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; Placas

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica QD � SE corrente nominal 150A, IP
30, incluindo: � 1 Armários em aço; � Barramentos primários e secundários; � Isoladores; � Porta

interna em aço e porta externa em aço com fechadura Yale; � Placas internas ajustáveis; � Trilhos

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de painel de distribuição elétrica PGBT � ESSENCIAL � 1 � GMG1
(500kVA) corrente nominal 800A, Icw min. 50 kA, IP 30, incluindo: Projeto executivo de

montagem do painel /  quadro; Serviço de transferência dos circuitos/disjuntores existentes que

Fornecimento e instalação de banco de capacitores automático 120kVAr, trifásico, sendo 6 módulos de

Suporte Afastador para Chave Seccionadora 15Kv

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de pára�raios Poliméricos ZNO 10kA, visando a substituição de Páraraios
de distribuição 15kV existentes.

Fornecimento e instalação de cabo blindado de média tensão 70mm², 12 /  20kV, incluindo muflas
e demais acessórios. Incluindo a retirada do cabo existente, bem como a instalação, montagem e

conexões.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

subestações elétricas.
Suporte para punho de manobra

Fornecimento e instalação de Chave fusível unipolar 15kV /  300A, uso externo, inclusive com elos
fusíveis, visando a substituição das chaves tipo "faca" existentes

Instalação de disjuntor tripolar à vácuo EXISTENTE, 15kV, 400A, capacidade de interrupção
mínima 350MVA, com relé de proteção secundário (ANSI 50/51 e 50N/51N), três TC's (tensão
nominal 15kV, NBI 95kV, Fator Térmico mínimo de 1,2 x In, enrolamento secundário 1 núcleo,

Parametrização e coordenação de dispositivo de proteção em média tensão com rede da
concessionária conforme estudo de coordenação por profissional devidamente

qualificado/especializado, inclusive ART.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARA�RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Desinstalação e Transporte de transformadores de potência, trifásico, à óleo isolante 225 e
750kVA até o Depósito Judicial Trabalhista de Natal/RN (aproximadamente 4,5 km de distância)

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

Projeto executivo ampliação da subestação do CJTMFF (Natal/RN) 925kVA para 1.500 kVA, inclusive estudo 
de seletividade coordenograma e aprovação junto a concessionária local.

Projeto executivo de climatização e ventilação forçada da subestação do CJTMFF (Natal/RN)
considerando a ampliação da capacidade de 925kVA para 1.500 kVA

Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha trapezoidal galvalume, com portão e
ferragens

Regularização junto ao CREA�RN

PECA DE MADEIRA NATIVA /  REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

OLEO DE LINHACA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAL HIDRATADA CH�I PARA ARGAMASSAS

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*  M, E = 6 MM

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

TOTAL

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Registro de ART no CREA � Contrato acima de R$ 15.000,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

TOTAL

06536/ORSE Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de Isolador pedestal em epoxi com a seguintes características:
Fabricados em epoxi para uso interno; Classe de tensão 15 KV (400A); Com prensa cabo para

vergalhão de cobre.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, incluindo controlador de temperatura Pextron PCPT 4,
ou equivalente; � Sensores RTD / Termopares para medição das temperaturas dos 3 enrolamentos e a

Instalação de transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, incluindo acessórios, conectores e demais
componentes.

04912/ORSE Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre 10mm
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Desmontagem /  desinstalação /  remoção de chaves seccionadoras, isoladores, buchas,
barramentos / vergalhões de média tensão, disjuntor de média tensão, TCs e TPs, fontes e

demais componentes e acessórios da rede de média tensão existentes nos cubículos de proteção

Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kV /  400A, abertura com carga, com
base fusível e com abertura de queima de fusível ultra rápida – Uso Interno: Contatos principais
móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esforços resultantes das

Fornecimento e instalação de transformador de potência, trifásico, a seco 750kVA, incluindo
controlador de temperatura Pextron � PCPT 4, ou equivalente; � Sensores RTD / Termopares para

medição das temperaturas dos 3 enrolamentos e a temperatura ambiente; � Indicador de

Fornecimento e instalação de Vergalhão de cobre para barramento de subestação abrigada até
2.500kVA com diâmetro de 10mm e peso/metro de 0,63Kg/m, incluindo: � Pintura dos

barramentos no padrão estabelecido pela COSERN, incluindo: fixadores, conexões, instalações

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de Bucha de Passagem Interna /  Interna 15 KV 400A com a seguintes
características: Fabricados em porcelana para uso interno; Classe de tensão 15 KV; Incluindo

ferragem central, porcas sextavadas, tampas, arruelas de borracha e vergalhões internos,

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35*  KV

NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP                  
 CNPJ Nº 20.757.012/0001-72 

Rua Maria Dolores Costa|  95 | Nova Parnamirim
Parnamirim/RN | CEP Nº 59150-510| Brasil

Fone (84) 2020-1410 / (84) 9 8822-2873 / (84) 9 8752-9480|
 e-mail: contato@normaeng.br



COMPOSIÇÃO 4.7 195 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

H 40 34,62 42,75 1.384,76 1.710,18

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 40 19,709 24,34 788,36 973,62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 40 14,91 18,41 596,40 736,55

COMPOSIÇÃO 4.8 259 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2 7.769,35 9.595,15 15.538,70 19.190,29

INSUMO 59 PROPRIO MATERIAL UNIDADE 2 7.769,35 9.595,15 15538,70 19.190,29

COMPOSIÇÃO 4.9 260 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
UNIDADE 8 1.556,54 1.922,33 12.452,32 15.378,62

INSUMO 34734 SINAPI MATERIAL UNIDADE 8 1.556,54 1.922,33 12452,32 15.378,62

COMPOSIÇÃO 4.10 198 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 4.174,48 5.155,48 4.174,48 5.155,48

INSUMO 72319 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 4.174,48 5.155,48 4174,48 5.155,48

COMPOSIÇÃO 4.11 197 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 5 275,74 340,54 1.378,71 1.702,71

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 30 20,637 25,49 619,11 764,60
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 30 14,91 18,41 447,30 552,42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88266 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 15 20,82 25,71 312,30 385,69

COMPOSIÇÃO 4.12 196 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 1 367,68 454,08 367,68 454,08

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88266 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 4 20,82 25,71 83,28 102,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 8 20,64 25,49 165,12 203,92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 8 14,91 18,41 119,28 147,31

COMPOSIÇÃO 4.13 216 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 6 11,65 14,39 69,90 86,33

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93657 SINAPI
NSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 6 11,65 14,39 69,90 86,33

COMPOSIÇÃO 4.14 218 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 7 76,92 95,00 538,44 664,97

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 74130/5 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 7 76,92 95,00 538,44 664,97

COMPOSIÇÃO 4.15 215
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2 108,43 133,91 216,86 267,82

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 74130/5 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2 108,43 133,91 216,86 267,82

247.302,61
5

COMPOSIÇÃO 5.1 212 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 88 146,59 181,04 12.899,92 15.931,40

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93000 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 88 146,59 181,04 12899,92 15.931,40

COMPOSIÇÃO 5.2 217 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 50 91,28 112,73 4.564,00 5.636,54

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92996 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

50 91,28 112,73 4564,00 5.636,54

COMPOSIÇÃO 5.3 219 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 134 57,08 70,49 7.648,72 9.446,17

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92992 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 134 57,08 70,49 7648,72 9.446,17

COMPOSIÇÃO 5.4 220 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 31 43,39 53,59 1.345,09 1.661,19

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92990 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 31 43,39 53,59 1345,09 1.661,19

COMPOSIÇÃO 5.5 221 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 22,66 27,99 815,76 1.007,46

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92986 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 22,66 27,99 815,76 1.007,46

COMPOSIÇÃO 5.6 222 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 16,83 20,79 605,88 748,26

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92984 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 16,83 20,79 605,88 748,26

COMPOSIÇÃO 5.7 223 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 15,23 18,81 548,28 677,13

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91935 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 15,23 18,81 548,28 677,13

COMPOSIÇÃO 5.8 224 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 10,00 12,35 360,00 444,60

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91933 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 36 10 12,35 360,00 444,60

COMPOSIÇÃO 5.9 225 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 48 6,37 7,87 305,76 377,61

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91931 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 48 6,37 7,87 305,76 377,61

COMPOSIÇÃO 5.10 226 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 55 4,65 5,74 255,75 315,85

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91929 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 55 4,65 5,74 255,75 315,85

COMPOSIÇÃO 5.11 227 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 69 3,13 3,86 215,63 266,30

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91927 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 69 3,125 3,86 215,63 266,30

COMPOSIÇÃO 5.12 228 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 42 22,00 27,17 924,00 1.141,14

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 72255 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 42 22 27,17 924,00 1.141,14

COMPOSIÇÃO 5.13 229 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 107 8,00 9,88 856,00 1.057,16

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 72253 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 107 8 9,88 856,00 1.057,16

COMPOSIÇÃO 5.14 230 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 35 6,00 7,41 210,00 259,35

72251 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 35 6 7,41 210,00 259,35

38.970,16
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COMPOSIÇÃO 6.1 231 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M3 7,37 34,88 43,08 257,07 317,48
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 97622 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 7,37 34,88 43,08 257,07 317,48

COMPOSIÇÃO 6.2 232 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 12 13,30 16,43 159,60 197,11
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88316 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 12 13,3 16,43 159,60 197,11

COMPOSIÇÃO 6.3 233 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M3 9,58 18,49 22,83 177,12 218,75
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 72897 SINAPI MOVIMENTO DE TERRA 9,58 18,489 22,83 177,12 218,75

COMPOSIÇÃO 6.4 234 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M 335 0,14 0,17 46,90 57,92
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 97661 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 335 0,14 0,17 46,90 57,92

COMPOSIÇÃO 6.5 235 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 49,11 79,64 98,36 3.911,12 4.830,23
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 87510 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 49,11 79,64 98,36 3911,12 4.830,23

COMPOSIÇÃO 6.6 237 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 98,22 2,96 3,66 290,73 359,05
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 87878 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 98,22 2,96 3,66 290,73 359,05

COMPOSIÇÃO 6.7 236 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 98,22 9,10 11,24 893,92 1.103,99
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 87548 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 98,22 9,10118 11,24 893,92 1.103,99

COMPOSIÇÃO 6.8 238 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 12,7 32,49 40,12 412,61 509,57
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 87690 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 12,7 32,489 40,12 412,61 509,57

COMPOSIÇÃO 6.9 239 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 12,7 8,21 10,14 104,27 128,77
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 40780 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 12,7 8,21 10,14 104,27 128,77

COMPOSIÇÃO 6.10 240 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 10 62,48 77,16 624,80 771,63
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 84186 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 10 62,48 77,16 624,80 771,63

COMPOSIÇÃO 6.11 241 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 275,4 9,86 12,18 2.715,44 3.353,57
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88489 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 275,4 9,86 12,18 2715,44 3.353,57

COMPOSIÇÃO 6.12 242 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 275,4 9,22 11,39 2.539,19 3.135,90
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88497 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 275,4 9,22 11,39 2539,19 3.135,90

COMPOSIÇÃO 6.13 243 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 120 11,69 14,44 1.402,80 1.732,46

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
4mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
2,5mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

CABO DE COBRE NU 35MM2 � FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 70MM2 � FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
6mm², classe de isolação 0,6 / 1kV, flexível.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
70mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes e teto, com duas demãos, para pintura látex

Disjuntor do tipo caixa moldada, corrente nomimal de 1250A, Capacidade de interrupção de curto circuito

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
35mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
25mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
16mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
10mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI�CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Demolição de alvenaria de bloco furado (cobogó existente), de forma manual, sem

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014

Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos

Retirada dos gradis (esquadrias metálicas e portão 2,00 x 3,00 m)

Carga manual de entulho em caminhao basculante

Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm,

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada

Contrapiso de concreto armado não estrutural, espessura 5cm, inclusive preparo de caixa

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
150mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
95mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TOTAL

Fornecimento e instalação de cabo cobre isolado em EPR, NÃO HALOGENADO, PVC 90°, bitola
240mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, flexível.

TOTAL

CABO DE COBRE NU 16MM2 � FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 35mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de
encordoamento 2.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 70mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de
encordoamento 2.

Fornecimento e instalação de cabo cobre nú, bitola 16mm², classe de isolação 0,6 /  1kV, classe de
encordoamento 2.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável
em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE800�H, inclusive

conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 32A, padrão DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, padrão DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, padrão DIN

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE
Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 800A Icu 50kA

ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal, inclusive conectores especiais
3x240mm² e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão e/ou

Instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 400A (EXISTENTE) Icu 50kA ajustável
em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE400�H, inclusive

conectores especiais e barramento auxiliar para facilitar a conexão de terminais de compressão

Fornecimento e instalação de Disjuntor do tipo caixa moldada, corrente nomimal de 1250A,
Capacidade de interrupção de curto circuito � Icu min. 50kA (em 380v), com unidade de proteção

eletrônica, ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal . Ref. WEG

Fornecimento e instalação de Disjuntor Termomagnético em caixa moldada 250A Icu 50kA
ajustável em 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0 da corrente nominal. Ref. SOPRANO DSE250�H,

Serviço de transferência dos circuitos/disjuntores existentes que serão remanejados do painel
antigo para os novos paineis e quadros



COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 74245/1 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 120 11,69 14,44 1402,80 1.732,46
COMPOSIÇÃO 6.14 244 PROPRIO SERVICOS PRELIMINARES M2 57 13,27 16,39 756,39 934,14

COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 74145/1 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 57 13,27 16,39 756,39 934,14

COMPOSIÇÃO 6.15 261 PROPRIO
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 1 3.046,47 3.762,39 3.046,47 3.762,39

COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 11154 SINAPI Material UNIDADE 3,17 861,64 1.064,13 2731,40 3.373,28
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88309 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 10,98 17,45 21,55 191,60 236,63
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88316 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 5,48 13,33 16,46 73,05 90,21
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88629 SINAPI SERVICOS DIVERSOS M3 0,134 376,29 464,72 50,42286 62,27

COMPOSIÇÃO 6.16 246 PROPRIO
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 27 169,09 208,82 4565,38 5638,24

COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 73787/1 SINAPI URBANIZACAO ME 27 169,088 208,82 4565,38 5.638,24

COMPOSIÇÃO 6.17 199 PROPRIO
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 16 155,90 192,53 2494,32 3080,49

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88315 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 24 17,34 21,41 416,16 513,96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88251 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 14,4 13,87 17,13 199,73 246,66

INSUMO 1325 SINAPI MATERIAL KG 56 5,99 7,40 335,44 414,27
INSUMO 13388 SINAPI MATERIAL KG 2,4 95,18 117,55 228,43 282,11
INSUMO 7158 SINAPI MATERIAL M2 64 20,54 25,37 1314,56 1.623,48

COMPOSIÇÃO 6.18 200 PROPRIO M2 3,2 314,67 388,62 1006,96 1243,59
INSUMO 599 SINAPI MATERIAL M2 3,2 277,48 342,69 887,94 1.096,60

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88309 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 0,96 17,45 21,55 16,75 20,69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88315 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 2,56 17,34 21,41 44,39 54,82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 3,84 13,33 16,46 51,19 63,22
COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 88627 SINAPI SERVICOS DIVERSOS M3 0,0192 348,55 430,46 6,69 8,26

COMPOSIÇÃO 6.19 248 PROPRIO
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 8 343,36 424,05 2746,88 3392,40

COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 73933/3 SINAPI
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 8 343,36 424,05 2746,88 3.392,40

COMPOSIÇÃO 6.20 251 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 6 128,15 158,26 768,89 949,58

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 90447 SINAPI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M 13,2 4,744 5,86 62,62 77,34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 90456 SINAPI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UNIDADE 6 2,69 3,32 16,14 19,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 90466 SINAPI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M 13,2 8,36 10,32 110,35 136,28

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91842 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 12 3,67 4,53 44,04 54,39

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91852 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 13,2 5,54 6,84 73,13 90,31

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91926 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 75,6 2,62 3,24 198,07 244,62

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91937 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 2,25 7,28 8,99 16,38 20,23

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 97940 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 6 10,18 12,57 61,08 75,43

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 92003 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 6 31,18 38,51 187,08 231,04

COMPOSIÇÃO 6.21 202 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 9 299,74 370,18 2697,66 3331,61

INSUMO 38786 SINAPI MATERIAL UNIDADE 9 103 127,21 927,00 1.144,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 1,7667 14,91 18,41 26,34 32,53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS H 4,239 19,73 24,37 83,64 103,29

INSUMO 39387 SINAPI MATERIAL UNIDADE 18 44,27 54,67 796,86 984,12

COMPOSIÇAÕ AUXILIAR 93128 SINAPI
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UNIDADE 9 95,98 118,54 863,82 1.066,82

39.048,86
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COMPOSIÇÃO 7.1 210 PROPRIO INSTALACOES ESPECIAIS UNIDADE 3 669,02 826,23 2007,05 2478,70

INSUMO 50 PROPRIO
Equipamento para aquisição

Permanente
UNIDADE 3 375,79 464,10 1127,37 1.392,30

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 91341 SINAPI
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S
M2 1,2 599,75 740,69 719,70 888,83

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88265 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 4,5 20,64 25,49 92,88 114,71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 4,5 14,91 18,41 67,10 82,86

COMPOSIÇÃO 7.2 253 PROPRIO
INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M 5 137,00 169,20 685,01 845,99

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 83637 SINAPI INSTALACOES ESPECIAIS M2 14 0,00 0,00 0,00
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88317 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 5 20,15 24,89 100,75 124,43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88315 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 10 17,34 21,41 173,40 214,15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88251 SINAPI SERVICOS DIVERSOS H 10 13,87 17,13 138,70 171,29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 96561 SINAPI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M2 14 19,44 24,01 272,16 336,12

3.324,69
8

COMPOSIÇÃO 8.1 203 PROPRIO SERVIÇOS DIVERSOS H 144 20,00 24,70 2880,00 3556,80
INSUMO 39835 SINAPI EQUIPAMENT  H 144 20 24,70 2880,00 3.556,80

COMPOSIÇÃO 8.2 255 PROPRIO INSTALACÕES ESPECIAIS UNIDADE 3 128,88 159,17 386,64 677,58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 83635 SINAPI 83636 INSTALACÕES ESPECIAIS UNIDADE 3 128,88 225,86 386,64 677,58

COMPOSIÇÃO 8.3 256 PROPRIO INSTALAÇÃO ESPECIAIS UNIDADE 3 511,86 632,15 1535,58 1896,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 72554 SINAPI INSTALAÇÃO ESPECIAIS UNIDADE 3 511,86 632,15 1535,58 1.896,44

6.130,82
9

COMPOSIÇÃO 9.1 257 SERVICOS DIVERSOS M2 90 1,83 2,26 164,70 203,40
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 9537 SINAPI SERVICOS DIVERSOS ME 90 1,83 2,26 164,70 203,40

203,40

Extintor de incêndios CO2 � Fornecimento e instalação

Limpeza geral

TOTAL

EXTINTOR DE CO2 6KG � FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/  AR CONDICIONADO
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

LUMINARIA HERMETICA IP�65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de Luminária hérmetica IP�65, com 2 lâmpadas LED tubulares de
18/20 w, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e

chumbamento � fornecimento e instalação. (sinapi alterado 97586)

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22.

LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG � FORNECIMENTO E INSTALACAO

Locação de gerador 750kVA

Extintor de incêndios PQS 6kg � Fornecimento e instalação

Fornecimento e instalação de Exaustor industrial 40 cm trifásico 220v, 3/4 cv, rotação 1750 RPM,

Duto rígido em chapa de aço galvanizado 850x550mm

Exaustor industrial 40 cm monofásico 220v, 3/4 cv, rotação 1750 RPM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI�CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M,

PORTA CORTA�FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P�

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,

Chincana tipo veneziana metálica, conforme normas da Concessionária local

Fornecimento e instalação de ponto duplo de tomada 2P+t 20A, incluindo 2 módulos de tomada
20A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. (SINAPI ALTERADO)

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA � FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE � FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO�CHUMBO 50/50

Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de

Fornecimento e instalação de porta metálica corta�fogo 2,00 x 3,00m, composta por 2 folhas de
1,00x2,10m cada e bandeira superior de 2,00 x 1,00m removível em caso de necesssidade de

Fornecimento e instalação de grades metálicas para proteção cubículos de medição, proteção e
transformação da subestação, constituído por arame galvanizado nº 12 e cantoneira com pintura

Tela de proteção para chincana e vitrô malha 13x13mm (SEINFRA C2423 ALTERADO /  SINAPI)

Vitrô de iluminação permanente
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR /  LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
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ANEXO VI – PLANILHAS DE DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DO LDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

LOCAL: NATAL - RN 

ITEM DESCRIÇÃO PORCENTAGEM

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,00%

2.0 DESPESAS FINANCEIRA DF 0,59%

3.0 SEGUROS E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%

4.0 RISCOS R 0,97%

5.0 LUCRO L 5,04%

6.0 TRIBUTOS (SOMA DOS ITENS COFINS, ISS, PIS E CPRB) I 8,65%

6.1 COFINS i 3,00%

6.2 ISS i¹ 5,00%

6.3 PIS i² 0,65%

6.4 CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA i³ 0,00%

23,50%

OBRA: TRT RN

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI DE SERVIÇO
CÁLCULO DA  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/ 2013 - T.C.U.

TAXA DE BDI 
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ANEXO VII – PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS LEIS SOCIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00                  20,00                                
A2 SESI 1,50                    1,50                                  
A3 SENAI 1,00                    1,00                                  
A4 INCRA 0,20                    0,20                                  
A5 SEBRAE 0,60                    0,60                                  
A6 Salário Educação 2,50                    2,50                                  
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00                    3,00                                  
A8 FGTS 8,00                    8,00                                  
A9 SECONCI -                      -                                    
A TOTAL 36,80                  36,80                                

B1 Respouso Semanal Remunerado 18,01                  Não incide
B2 Feriados 4,29                    Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,92                    0,70                                  
B4 13 Salário 10,95                  8,33                                  
B5 Licença Paternidade 0,07                    0,05                                  
B6 Faltas Justificadas 0,73                    0,56                                  
B7 Dias de Chuvas 1,90                    Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11                    0,08                                  
B9 Férias Gozadas 9,76                    7,42                                  
B10 Salário Maternidade 0,03                    0,02                                  
B TOTAL 46,77                  17,16                                

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,94                    4,52                                  
C2 Aviso Prévio trabalhado 0,14                    0,11                                  
C3 Férias Indenizadas 4,00                    3,04                                  
C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4,85                    3,69                                  
C5 Indenização Adicional 0,50                    0,38                                  
C TOTAL 15,43                  11,74                                

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,21                  6,31                                  

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 0,53                    0,40                                  

D TOTAL 17,74                  6,71                                  
116,74               72,41                                TOTAL (A+B+C+D)

                               

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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ANEXO VIII – ANTEPROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E ADEQUAÇÃO DA 
SUBESTAÇÃO 

 

 



SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

PAREDE DE ALVENARIA
(À CONTRUIR)

DESINSTALAÇÃO, RETIRADA E
TRANSPORTE DOS TRANSFORMADORES
EXISTENTES DE 225kVA  E 750kVA

DEMOLIÇÃO DE COMBOGÓ EXISTENTE
E CONSTRUÇÃO DE PAREDE
DE ALVENARIA (À CONTRUIR)

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

DEMOLIÇÃO DE COMBOGÓ EXISTENTE
E CONSTRUÇÃO DE PAREDE

DE ALVENARIA (À CONTRUIR)

REMOÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EXISTENTE
E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO

DE APROXIMADAMENTE 200x210x5cm
C/ PORTA 2 FOLHAS DE 100x210cm

CADA E BANDEIRA 100x210cm.
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C/ PORTA 2 FOLHAS DE 100x210cm
CADA E BANDEIRA 100x210cm.

DESINSTALAÇÃO, RETIRADA E
TRANSPORTE DOS TRANSFORMADORES
EXISTENTES DE 225kVA  E 750kVA

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR VERGALHÃO COBRE
E ISOLADORES

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR
DISJUNTOR
MÉDIA TENSÃO

SUBSTITUIR
GRADES
METÁLICAS

SUBSTITUIR CHAVE
SECCIONADORA POR
CHAVE SECCIONADORA
C/ BASE FUSÍVEL

SUBSTITUIR
GRADES

METÁLICAS

SUBSTITUIR CHAVE
SECCIONADORA POR
CHAVE SECCIONADORA
C/ BASE FUSÍVEL

SUBSTITUIR CHAVE
SECCIONADORA POR
CHAVE SECCIONADORA
C/ BASE FUSÍVEL

SUBSTITUIR CHAVE
SECCIONADORA POR
CHAVE SECCIONADORA
C/ BASE FUSÍVEL

ESCALA:

DETALHES PAINÉIS E QUADROS EXISTENTES
A SER DESINSTALADO / REMOVIDO________________________________________________________________________________

             SEM ESC.

ESCALA:
PLANTA DE LOCAÇÃO DA SUBESTAÇÃO________________________________________________________________________________

    1:2000

ESCALA:

ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO DA SUBESTAÇÃO
(CONSTRUÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)_______________________________________________________________________________________

1/50

ESCALA:

PLANTA BAIXA E CORTE DA SUBESTAÇÃO (ATUAL)
ARRANJO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES___________________________________________________________________________

1/50



PORTA CORTA-FOGO
C/ PORTA 2 FOLHAS DE 1,00x3,00m CADA.

Chave Seccionadora Tripolar –
Abertura com carga, com base fusível e

com abertura ultra-rápida de queima de fusível

PERIGO

ALTA TENSÃO

ESCALA:

REFORMA DA SUBESTAÇÃO TRT/RN
COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE___________________________________________________________________________

1/50

ESCALA:

MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE
ADAPTAÇÃO DA MALHA AO NOVO ARRANJO___________________________________________________________________________

1/50

ESCALA:
ILUMINAÇÃO E TOMADAS___________________________________________________________________________

1/50

ESCALA:
DETALHES PORTA CORTA-FOGO P90___________________________________________________________________________

1/50

ESCALA:
DETALHES EXTINTORES DE INCÊNDIO___________________________________________________________________________

  SEM ESCALA

ESCALA:
DETALHES ADVERTÊNCIA PERIGO (PORTA)___________________________________________________________________________

   SEM ESCALA
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ESCALA:

PAINÉIS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
DETALHES______________________________________________________

             SEM ESC.

ESCALA:
DIAGRAMA UNIFILAR______________________________________________________

             SEM ESC.


	Sheets and Views
	PRANCHA 1

	Sheets and Views
	PRANCHA 2

	Sheets and Views
	PRANCHA 3


		2019-01-03T11:10:53-0300
	MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES:308210006


		2019-01-03T05:09:15-0300
	JOAO PAULO DA SILVA GONCALO:06730857404




