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Anexo I 
 

Serviços realizados pela Dinfra: 
 

Manutenção das Instalações Elétricas 
Eletrica 

 Substituição de lâmpadas, reatores, disjuntores, queimados ou avariados. 
 Modificações e ampliações de pequeno porte em instalações elétricas. 
 Ampliaç~es de circuitos mediante prévia análise técnica. 
 Substituição de fusíveis, chaves magnéticas e contatores. 
 Instalação de infraestrutura para acomodação de cabos, em eletrodutos 

galvanizados ou PVC. 
 Lançamento de cabos em infraestruturas existentes (eletrodutos, 

eletrocalhas, canaletas de piso e rodapés). 
 Analise das condições gerais de segurança do quadro geral de baixa tensão e dos 

centros de distribuição. 
 Substituição de sistemas de iluminação interna e externa com substituição de peças 

avariadas (luminárias, lâmpadas, reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção. 
 Reparo de fiações, interruptores, tomados elétricas e alarmes. 
 Montagem e reparos em Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) e Centros de 

Distribuição (CD) verificando possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos. 
 Verificação do carregamento de alimentadores. 
 Verificação do funcionamento e correção de eventuais falhas ou aquecimento 

dos disjuntores termomagnéticos. 
 Verificação da existência de ruídos elétricos ou mecânicos anormais. 
 Medição da tensão dos alimentadores nos diversos pontos das instalações de 

Baixa Tensão. 
 Identificação e correção em eventual aquecimento nos cabos de alimentaçao. 
 lnspeção de isoladores e conexões. 
 Verificação da continuidade do aterramento de SPDA e, caso necessário, correção. 
 Reaperto de parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores. 
 Verificação da resistência do aterramento com base nos limites normatizados. 
 Verificação da regulagem dos disjuntores gerais; 
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 Substituição de elementos defeituosos por outros de características técnicas 
adequadas. 

 Verificação dos interruptores e tomadas nos sistemas. 
 Fixação de tampas das caixas de passagem e tomadas. 
 Verificação do funcionamento das luminárias de iluminação de emergência. 

 
OPERAÇÃO 

 Monitorar, controlar e atestar dados de consumo, demanda e demais parâmetros 
elétricos, valor da utilidade fornecida (energia elétrica, nos contratos de uso e 
compra de energia elétrica) junto à concessionária de Energia (Elektro). 

 Sistema de iluminação pública, realizar vistorias diárias para identificar anomalias 
no sistema como Iâmpadas queimadas ou acessas durante o dia, adequar e testar 
componentes, medir níveís de iluminação, fuga de tensão, entre outros. 

 Efetuar manutenções periódicas nos sistemas de média tenão por meio de 
contrato especifico. Quando necessário, executar as manutenções corretivas 
nestes sistemas. 

 Avaliar carregamento e possibilidades de manobras no Sistema de Distribuição de 
Energia. 

 Cadastrar, solicitar, acompanhar e receber aquisições de materials, produtos 
controlados ou convencionais, locação de equipamentos, entre outros. 

 Redes Elétricas classe 15kV, transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras - 
Realizar vistorias técnicas, Energizar, desenergizar, ajustar componentes, avaliar 
relatórios técnicos, sustituir fusiveis. 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO 

 
 Subestações de Energia e postos de transformação, Redes Elétricas classe 15kV, 

Chaves seccionadoras. Realizar reaperto, substituição de componentes, realizar 
adequação e manobras em circuitos elétricos, lnspeção termográfica, ensaios 
elétricos. 
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 Bancos de capacitores,   medir, ajustar,   substituir   capacitores,   substituir 
equipamentos. 

 Transformadores, substituição de componentes e isolantes, Coleta de óleo, 
Tratamento Termovácuo, ensaios elétricos. 
 

PLANEJAMENTO 

 Avaliar solicitações de infraestrutura de energia para eventos institucionais de 
acordo com a disponibilidade técnica e necessidade de utilização. 

 Instruir, orientar e avaliar processos de planejamento de novas obras e 
reformas; nas questões de interligações com as redes de energia elétrica e 
quanto a disponibilidade técnica. 

 Realizar tratativas com as concessionárias de energia (Elektro) quanto ao 
suprimento de energìa do campus, desde as programações de eventos ao 
suporte técnico quanto nossas redes e características técnicas, conforme as 
regulamentações da ANEEL. 

 Avaliar solicitações de Ampliações / remanejamento e melhorias de rede. 
 Acompanhar desenvolvimento e implantação de programas de eficiência 

energética interligados no Sistema de Distribuição de Energia e iluminação 
pública. 

 
 
 
 
 
 
AMPLIAÇÃO 

 
 Demandar projetos e obras de ampliaşão das redes de média Tensão classe 

15kV e do sistema de iluminação pública do campus Limeira/Piracicaba. 
 

 

Manutenção das Instalações hidráulicas e Sanitárias 

 Reparo, conserto ou substituição em falhas detectadas nas tubulações aparentes  ou 
embutidas. 

 Reparo em reservatórios de água. 
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de componentes. 
 Substituição de registros, torneiras, metais sanitários e acessórios. 
 Regulagem e substituição de válvulas e caixas de descarga com regulagem do         fluxo 

d’água. 
 Substituição do sistema de tubulações, caixas de gordura e decantação, 

caixas de inspeção e drenos, incluindo limpeza e desobstruçõo. 
 Revisão, fixação e ajuste dos lavatórios, pias e aparelhos sanitários. 
 Inspeção de medidor de nivel, torneira de boia, extravasor em reservatórios. 
 Detecção de vazamentos através do controle do nível de água. 
 Reparo e regulagem em Válvulas e caixas de descarga e realização de testes para 

vazamentos 
 Reparo com substituição do material defeituoso 
 Reparo em vazamentos em Tubulações (tubos, conexoes, fixações e acessórios) 
 Limpeza e desobstruçõo de ralos, aparelhos sanitários e bocas de lobo. 
 Substituição de uniões dos tubos e conexões. 
 Limpeza e desobstruçã de caixas de gordura. 

 
 
 
 
 
Manutenção das Instalações Civis 

 Conservação das  fachadas, com reparo dos elementos danificados. 
 Fixação das cerâmicas e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos elementos 

danificados. 
 Reparo em pisos internos e externos, alvenarias, revestimentos, azulejos. 
 Preparo e aplicação de pintura em superfícies de concreto, madeira ou metal. 
 Reparo em portas e janelas, com substituição dos elementos danificados. 
 Ajuste, alinhamento e lubrificação das fechaduras, janelas, ferragens,  molas e 

amortecedores hidráulicos, com reparo dos elementos danificados. 
 Aplicação de massa de calafetar, silicone e borrachas de vedação nas esquadrias. 
 Retoque e reparo em forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de madeira, 

laminados fenólicos melamínicos. 
 Reparo em pavimentação. 
 Instalação de grades metálicas. 
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 Limpeza de coberturas e impermeabilização, com reparo dos elementos 
danificados. 

 Lubrificaçõo, restauração e reparo de alavancas de esquadrias. 
de maçanetas e puxodores de esquadrias. 

 
Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente restringem- se à 

substituição de elementos quebrados ou deteríorados  abertura e fechamento de vãos para 
instalação de aparelhos de ar condicionado individuais(obras de pequeno porte). 

SANEAMENTO 
OPERAÇÃO 

 
 Realizar manobras nos componentes do sistema de abastecimento de água. 
 Indicar onde realizar a interligação provisória de (água e esgoto) para 

possibilitar a interligação de canteiros de obra. 
 Monitorar, controlar e atestar dados de consumo e valor da utilidade 

fornecida (distribuição água e coleta/afastamento/tratamento de esgoto) 
junto à concessionária de saneamento do município de Limeira/Piracicaba. 

 Cadastrar, solicitar, acompanhar e receber aquisições de materiais, 
produtos controlados ou convencionais, locação de equipamentos, entre 
outros. 

 
 
 
 
MANUTENÇÃO 

 
 Realizar a manutenção de reservatórios principais, reparos nas redes, válvulas, 

registros e demais peças componentes do sistema de abastecimento de água 
potável (sub-adutoras e redes de distribuição). 

 Realizar reparos nas redes de combate a incêndio e Hidrantes externos 
interligados ao sistema de abastecimento principal de água potável do campus. 

 Realizar reparos e desobstruções nos sistemas de coleta e afastamento de 
efluentes e esgotamento de fossas sépticas. 
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PLANEJAMENTO 

 
 Instruir e orientar processos de planejamento de novas obras e reformas; nas 

questões de interligações com as redes existentes de esgoto e abastecimento 
de água fria. 

 Direcionar melhorias e ampliações no sistema de Saneamento (água e 
esgoto). 

 Emitir informação técnica. 

 

AMPLIAÇÃO 

 
 Demandar projetos e obras de ampliação das redes e sistemas de saneamento 

(água fria e esgoto). 
 Acompanhar o comissionamento de novas obras nas questões de interligações das 

redes existentes esgoto e água fria 


