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REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 

ELETRICIDADE INDUSTRIAL (PROJETOS EM MÉDIA TENSÃO) PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIDADE E APROVAÇÃO DE 

PROJETO DE CABINE PRIMÁRIA JUNTO À CPFL (COMPANHIA 

PIRATININGA DE FORÇA E LUZ) PARA A BARRAGEM DO RIBEIRÃO 

PIRAÍ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O POSTE DO PONTO DE 

INTERLIGAÇÃO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA 

CONCESSIONÁRIA. 

 

1 OBJETIVO  

 

1.1 Estabelecer as especificações mínimas (técnicas e comerciais) necessárias para 

contratação de empresa técnica especializada em eletricidade industrial (projetos 

em média tensão) para prestação de serviços de viabilidade e aprovação de projeto 

de cabine primária junto à CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) para a 

Barragem do Ribeirão Piraí com fornecimento de mão de obra especializada e 

materiais necessários para o poste ponto de interligação a rede de distribuição 

energia elétrica da concessionária. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Aprovar a implantação da cabine primária da Barragem do Ribeirão Piraí junto a 

CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) para atendimento das condições prévias 

de análise e aprovação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agente técnico e financeiro 

junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional - TC 0353.627-25/2011.  
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3 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

 

3.1. ABNT/NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

3.2. ABNT/NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão. 

3.3. CPFL/GED 2855 - Fornecimento em tensão primária 15 kV, 25 kV e 34,5 kV – 

volume 1 

3.4. CPFL/GED 2856 - Fornecimento em tensão primária 15 kV, 25 kV e 34,5 kV – 

volume 2 – Tabelas. 

3.5. CPFL/GED 2858 - Fornecimento em tensão primária 15 kV, 25 kV e 34,5 kV – 

volume 3 – Anexos. 

3.6. CPFL/GED 2859 - Fornecimento em tensão primária 15 kV, 25 kV e 34,5 kV – 

volume 4.1  – Desenhos. 

3.7. CPFL/GED 2861 - Fornecimento em tensão primária 15 kV, 25 kV e 34,5 kV – 

volume 4.2. 

3.8. CPFL/GED 11836 – Afastamentos mínimos para Redes de Distribuição. 

 

4 ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

4.1. Solicitação de viabilidade à CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz). 

4.2. A.R.T. de projeto. 

4.3.Elaboração de toda a documentação para análise comercial conforme normas da 

concessionária (etapa de aprovação). 

4.4. Elaboração do projeto elétrico, memorial descritivo e proteções para análise técnica 

conforme normas da concessionária (etapa de aprovação). 

4.5.Cadastro do processo na CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) e todas as 

tratativas referente ao projeto (etapa de aprovação). 

4.6. Manutenção do projeto com revisões e novas apresentações, garantidas por 24 

meses e limitadas a cinco (5) intervenções (etapa de aprovação). 

4.7. Solicitação de orçamento de interligação via projetos particulares. 

4.8. Fornecimento e Instalação de poste de interligação (equipado conforme projeto 

aprovado pela CPFL-Companhia Piratininga de Força e Luz) 
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4.9. Elaboração da lista de material referente ao projeto. 

4.10. Disponibilização dos ajustes do Relé de Proteção. 

 

5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDOS EXISTENTES 

 

5.1. Para o referido escopo deverão ser considerados os estudos, projetos existentes e 

suas referências bibliográficas, na área de abrangência da Barragem do Ribeirão Piraí. 

5.2. Todos os dados disponíveis nos arquivos técnicos do CONIRPI que se relacionam 

com o projeto deverão ser consultados pela contratada. 

5.3. O CONIRPI fornecerá cópias ou arquivos eletrônicos dos elementos disponíveis 

que venham a ser solicitados. 

5.4. Os dados coletados deverão ser analisados e selecionados para serem utilizados 

em todas as fases do projeto.  

5.5. Serão disponibilizados os seguintes documentos: 

- Projeto Executivo da Barragem do Ribeirão Piraí; disponível em: 

http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/projetos/projeto-executivo-da-barragem-

do-pirai-arcadis/ 

 

 

6 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

As especificações de materiais e serviços deverão ser estruturadas do seguinte modo: 

6.1. Numeração e Nomenclatura de acordo com a Planilha orçamentária; 

6.2. Especificação do material e quando da referência citar sempre o “equivalente”; 

6.3.Todas as laudas das especificações deverão conter a numeração sequencial de 

páginas e identificação no rodapé do arquivo e data. 

6.4. A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de  modo 

a não suscitar dúvidas, devendo indicar a infraestrutura requerida e outros  itens 

envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, etc.). 

 

http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/projetos/projeto-executivo-da-barragem-do-pirai-arcadis/
http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/projetos/projeto-executivo-da-barragem-do-pirai-arcadis/
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6.5. Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em 

algarismos romanos (ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser 

feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I). 

 

7 REUNIÕES COM TÉCNICOS DO CONIRPI 

 

7.1. Tão logo a proponente tenha as soluções alternativas, os projetos preliminares, 

deverá ser realizada reunião para apresentação ao CONIRPI. Nesta reunião será 

decidida a melhor solução a ser detalhada. A qualquer tempo durante o 

desenvolvimento das atividades, o CONIRPI poderá solicitar reuniões gerenciais para 

esclarecimentos gerais. 

 

8 TECNOLOGIA E RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS 

 

8.1.Todos os recursos materiais e tecnológicos necessários para a execução dos 

trabalhos acima descritos são de responsabilidade da contratada. 

 

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

9.1. O pagamento será feito de forma parcelada, mediante entrega e aprovação dos 

relatórios e/ou documentos, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro e por produtos. A empresa proponente deverá entregar primeiramente uma 

minuta dos documentos, que serão analisadas pelos técnicos do CONIRPI, e somente 

após a aprovação da minuta será entregue a versão final em 3 (três) vias impressas e 

1 (uma) digital, e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento da parcela e o 

pagamento em até 28 dias contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

 

10 PRAZOS   

 

10.1. Os serviços serão executados mediante emissão de Ordem de Serviço (OS) 

seguindo os prazos do contrato. 
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Todas as taxas e valores referente aos protocolos junto a concessionária será por conta 

do CONIRPI. 

O prazo total estimado para execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses 

a partir da emissão da Ordem de Serviço.  

 

11 PRODUTOS 

11.1. Elaboração inicial do projeto da cabine primaria da Barragem do ribeirão Piraí e 

solicitação de viabilidade junto a CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz). Até 10 

(dez) dias da Ordem de Serviço, 15% do valor dos serviços; 

11.2. Aprovação técnica, comercial e proteção. Até 30 (trinta) dias da Ordem de Serviço, 

45% do valor dos serviços; 

11.3. Apresentação da lista de materiais para as instalações necessárias. Até 60 (dias) 

dias da Ordem de Serviço, 30% do valor dos serviços;  

11.4. Fornecimento e instalação do poste de interligação equipado conforme projeto 

aprovado pela CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz). Até 30 (trinta) dias da 

Ordem de Serviço, 10% do valor dos serviços; 

 

12 GARANTIA DO SERVIÇO 

 

13.1. A contratada deverá, conforme determina a legislação em vigor e a pedido do 

CONIRPI, sem ônus, refazer eventuais falhas e revisões de projeto que sejam 

necessárias, até mesmo no caso em que estas falhas sejam detectadas após o 

encerramento do Contrato, ou durante a execução da obra, bem como reparar qualquer 

prejuízo ocasionados por estas falhas, ao CONIRPI ou à terceiros.  

Caso sejam necessárias alterações após a entrega final dos projetos, é de 

responsabilidade da contratada a alteração dos mesmos (sem custo adicional) em 

conformidade com as novas exigências da CPFL (Companhia Piratininga de Força e 

Luz), de modo a permitir a plena Operação do empreendimento como um todo.  

Ainda assim, a empresa deverá:  

a) assimilar e explorar eficientemente as informações disponíveis e os estudos 

existentes; 



  

Página 8 de 8 
 

 

Praça Antonio Vieira Tavares,20 - Centro 

Salto – SP – CEP 13.320-219 

CNPJ: 07.078.236/0001-90 

 

b) produzir dentro do escopo toda informação complementar e suplementar necessárias 

para a realização dos Serviços; 

c) propor ao CONIRPI especificações apropriadas para os Serviços; e 

d) propor ao CONIRPI especificações alternativas ou complementares nos casos em 

que se estime haver fundamento técnico, econômico, social e ambiental. 

 

 

 

Salto, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

Mário Márcio da Veiga Figueiredo 

Engenheiro Eletricista – CREA-SP 5061952670 

 


