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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. Destinam-se as Especificações Técnicas presentes, orientar e apresentar dados técnicos para a Reforma 
e Manutenção do Sistema Elétrico do Centro Educacional Sesc Ler Salinópolis, descrevendo 
simplesmente os serviços e tipos de materiais com suas características técnicas, cabendo ao licitante seguir as 
normas da ABNT. Nos casos omissos prevalecerão as decisões do Sesc através de seu Órgão técnico.  
 

2. LOCALIZAÇÃO  
     
2.1. O serviço deverá ser executado no Centro Educacional Sesc Salinópolis localizada na Rodovia PA 12, Vila 
do Coremas, no município de Salinópolis/PA, integrante do Serviço Social do Comercio – Administração 
Regional Pará (Sesc/AR/PA)  
 

3. NORMAS GERAIS TÉCNICAS 
 

3.1. As especificações presentes estabelecem também procedimentos, normas e critérios a serem adotados 
visando a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais, bem como observar as características e 
condições mínimas dentro das exigências legais. 
 

3.2. Obesrvar que os mesmos deverão estar integralmente de acordo com as indicações contidas no processo 
quanto a especificação, dimensão, característica técnica, tipos de acabamento, detalhes e especificidades 
próprias do material utilizado neste tipo de serviço especializado. 
 
3.3. Considerar Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva na sua operacionalização conforme Norma 
Regulamentadora (NR 6) do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 

3.4. Em atendimento as Normas Brasileiras (ABNT) definidas a seguir:  

 NBR 8662:84 - Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados  
 NBR 9311:86 - Cabos elétricos isolados - designação  
 NBR 11301:90 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime 

permanente (fator de carga 100%)   
 NBR NM 247-3:02 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 
60227-3, MOD)  

 NBR 5356-1 - Transformadores de potência - Parte 1: Generalidades  
 NBR 5356-2 - Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento 
 NBR 5356-3 - Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e 

espaçamentos externos em ar  
 NBR 5356-4 - Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de 

manobra para transformadores e reatores 
 NBR 5356-5 - Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos 
 NBR 5410:04 - Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento  
 NBR 5419:05 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas - procedimento  

 

3.4.1. As normas mencionadas acima não excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente: 
a) assegurem qualidade igual ou superior 
b) sejam mencionadas pelo Proponente na Proposta 
c) sejam anexadas na Proposta 
 
 

4. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
4.1. O licitante proponente deverá considerar em sua proposta de preços que o regime de construção utilizado 
neste processo será o de empreitada global, portanto as etapas de: serviços preliminares, mobilização e 
desmobilização, canteiro de obras, equipamentos de proteção individuais e coletivos serão de sua inteira 
responsabilidade. 
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4.2. Posto de Transformação: Serviços de manutenção geral em Transformador localizado no poste 
externo, incluindo substituição de: 

 Pára- raio polimérico 15kV- tensão nominal 12kV- 10kA (03 peças) 
 Cruzeta de fibra (90x115x2000)mm (04 peças) 
 Isolador pilar 15 kV (06 peças) 
 Pino alto travante para isolador pilar 15kV (06 peças) 
 Eletroduto de Fº Gº pesado 2 1/2'' (02 peças) 
 Curva 135º ou cabeçote Fº Gº pesado 2 1/2'' (01 peças) 
 Terminal de pressão para cabo 95mm² (08 peças) 
 Haste de terra cooperweld 3/8"x3.000mm (06 peças) 
 Conector para haste de terra reforçado (06 peças) 
 Cabo de cobre nú 50mm² (25 metros) 
 Caixa de inspeção (06 peças) 
 Kit abraçadeira aço (03 peças) 
 Quadro de comando tipo embutir em chapa galvanizada nº 18 MSG com acabamento em pintura 

eletrostática na cor cinza RAL 7032, medindo (600x500x200)mm com bandeja de acessório e barra de 
terra e neutro 250A (01 peça) 

 Disjuntor de proteção de sobrecarga regulável, Siemens 250/630A 3VT9363-6AC00 (01 peça) 
 Disjuntor de proteção de sobrecarga regulável, trifásico Siemens SM 315/630- 3VT3763-2AA36 (01 

peça) 
 Caixa para medidor CMI-3, tipo embutir em chapa galvanizada nº 18 MSG com acabamento em pintura 

eletrostática na cor cinza RAL 7032, medindo (600x240x550)mm. (01 peça) 
 Caixa para transformador de corrente CMI-1, tipo embutir em chapa galvanizada nº 18 MSG com 

acabamento em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, medindo (300x450x160)mm. (01 peça) 
 Alça preformada de distribuição para cabo 2 (03 peças) 
 Pintura geral no transformador. (01 peça) 
 

4.3. Sede Administrativa: Serviços de Manutenção, com balanceamento de Quadros de Distribuição, que 
atendem as Salas de Aula, Biblioteca, Escritório, Cozinhas, Refeitórios, incluindo substituição de disjuntores 
para novo padrão atendendo norma NBR 5361 que garante a operacionalidade de disjuntores, sendo Disjuntor 
Geral da marca Schneider, e mini-disjuntores da marca Siemens, seguindo especificação conforme descrito na 
planilha de quantitativos. 
 
4.4. Área Externa: Serviços de Manutenção no sistema de iluminação da Quadra Coberta e Campo de 
Futebol, com a substituição de projetores Philips para lâmpada VW 250/400W RVP350, reatores Philips 
metálico 400W, lâmpadas Philips vapor metálico 400W tubolar HPIT400, Cabo de cobre flex com isolação 
termofixa (XLPE) de 25mm² - 1Kv. 
 
Nota1: Para execução de serviços deverá ser previsto proteção de local e disponibilidade de equipamentos 
necessários para manter o empreendimento com abastecimento elétrico, sem que seja desativada a sua 
energia elétrica, obedecendo planejamento para implantação e conseqüente substituição das estruturas que 
compõem o sistema elétrico. 
 
Nota2: Todos os serviços a serem executados deverão constar com os seus respectivos valores unitários 
devidamente indicados na Planilha de Quantitativos. 
 
    
5. CONDIÇÕES GERAIS: 
     
5.1. O Fornecimento e instalação dos materiais de reposição deverão estar integralmente de acordo com as 
indicações contidas no processo quanto a especificação, dimensão, característica técnica, tipos de 
acabamento, tonalidades e cores , detalhes e especificidades próprias. 
  

5.2. Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e treinados para sob a 
sua inteira responsabilidade e supervisão direta, executar os serviços em condições de segurança com 
qualidade.  
 

5.3. Manter durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado e em boas condições de 
higiene e segurança, identificando-os com crachás, inclusive estar equipado com os equipamentos de proteção 
individual. 
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5.4. Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou a área de trabalho, objetivando dar segurança aos seus 
funcionários, aos servidores do Sesc ou a terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de 
acidentes recomendadas pela legislação vigente. 
 

5.5. Não sub-empreitar parcial ou globalmente os serviços. 
 

5.6. Deverão ser previstas pela Contratada as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer 
outros que sejam necessárias para a execução dos serviços, inclusive os materiais e acessórios. 
 
5.7. A proposta orçamentária apresentada pelo Fornecedor deverá incluir toda despesa necessária para se 
obter com eficiência o objetivo, referente a encargos, taxas, e outras incidências finais nos preços unitários 
propostos. 
 
5.8. A fiscalização da entrega dos serviços será exercida pela equipe técnica do Sesc. 
 
5.9. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA/PA. 
 
5.10. É facultada aos interessados a visita ao local onde serão executados os serviços com vistas a avaliação 
dos trabalhos a executarem, não lhes cabendo no futuro o direito a reivindicações ou alegações quanto a 
realização dos serviços especificados. 
 
5.11. A Fiscalização da entrega será exercida pela equipe técnica do Sesc.  
 

5.12.  A proposta orçamentária apresentada pelo Fornecedor deverá incluir toda despesa necessária para se 
obter com eficiência o objetivo, referente a encargos, taxas, e outras incidëncias finais nos preços unitários 
propostos. 
 

5.13. Os preços da presente proposta são em regime global, devendo ser apresentados os preços unitários 
conforme Planilha Quantitativa. 
 
    
6. PRAZO 
     
6.1. O Prazo para a entrega dos serviços concluídos é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 
 

6.2. Observa-se que o prazo aqui reportado é para entrega integral dos itens, considerando que o Centro 
Educacional Sesc Salinópolis estará atendendo normalmente a sua clientela, portanto, durante a fase de 
execução dos serviços deverá ser feito planejamento com a Direção da Unidade para a liberação dos 
respectivos ambientes, considerando a subseqüente etapa construtiva. 
     
7. PAGAMENTO 
 
7.1. O Pagamento será realizado a cada 15 (quinze) dias, através de medições, e após apresentação de planilha 
com a descrição dos serviços e quantidade realizada neste período.  
          
8. ENTREGA DOS SERVIÇOS 
    
8.1. Toda entrega, seja parcial ou integral dos serviços contratados deverá ser vistoriada e aprovada pela 
Fiscalização do Sesc, devendo a Contratada comunicar de maneira antecipada, sua intenção de entrega, para 
o recebimento e sua respectiva programação de pagamento.  
 

8.2. Todo pagamento será realizado pelo Sesc após aprovação e conformidade da entrega por parte da 
Fiscalização. 

 


