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TÍTULO DO INFOPRODUTO: 

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PLANEJADA DE SISTEMAS 

ELÉTRICOS DE ACIONAMENTO E AUTOMAÇÃO. 

 

DESCRIÇÃO DO INFOPRODUTO: 

A proposta deste eBook (termo de referência) é permitir que gestores públicos/privados e 

empresas de engenharia ligadas ao setor de manutenção elétrica estabeleçam os pressupostos 

norteadores da prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva 

planejada de sistemas elétricos de acionamento e automação, considerando, pois, todos os 

aspectos indicados abaixo: 

https://go.hotmart.com/L51440398Q
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1. ABNT IEC 60947-4-1:2018 (Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Parte 4-

1 contatores e chaves de partidas de motores); 

2. ABNT NBR-15749:2009 (Medição de resistência de aterramento e de potenciais na 

superfície do solo em sistemas de aterramento); 

3. ABNT NBR-15763 (Ensaios Não Destrutivos – Termografia – Critérios de definição de 

periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência); 

4. ABNT NBR-5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); 

5. Norma Regulamentadora 10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade); 

6. Norma Regulamentadora 12 (Segurança em máquinas e equipamentos); 

7. Sistematização de procedimento operacional padrão (POP); 

8. Lei de Licitação n° 8.666/1993; 

9. Instrução Normativa n° 02/2008. 

 

Além disso, este ebook conta com um exclusivo DASHBOARD, por meio do qual o 

profissional efetuará uma análise econômico-financeira do edital e/ou da futura contratação 

(VPL; TIR; Lucro Liq. Médio; Margem de Lucro; etc), considerando todos os aspectos de 

custos, despesas e tributações associadas à prestação do serviço em questão. 

»»» Veja o modelo abaixo do Dashboard que é dinamicamente gerado à medida que a planilha 

é preenchida com os dados relacionados aos elementos do edital. 
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Figura 1. Dashboard – TRSERV-ELTR-PREV01. 

 

 

VANTAGENS DO INFOPRODUTO: 

CONTEÚDO MULTIDISCIPLINAR: conhecimento técnico + conhecimento 

jurídico sobre licitações + conhecimento de normas trabalhistas aplicadas à composição de 

custo de mão de obra + conhecimento sobre infraestrutura mínima de contratos de 

manutenção elétrica; 

DASHBOARD (PLANILHA EXCEL): estruturação de uma modelagem 

econômico-financeira que permite que o profissional responsável pela elaboração do termo 

de referência ou da proposta comercial (orçamento) visualize dinamicamente a “remuneração 

estimada potencial” do futuro contrato, considerando todos os aspectos de custos, despesas e 

tributações; 

ECONOMIA DE TEMPO / RECURSOS FINANCEIROS: a aquisição deste 

ebook oferece economia para a empresa interessada na elaboração deste tipo de termo de 

referência / edital / contrato, uma vez que a criação de um bom material técnico com o 

conteúdo requerido não leva menos que 180 horas, equivalendo a uma despesa média entre 

$15.000,00 a $18.000,00. 
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Desde já agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso infoproduto; esperamos 

que este conteúdo possa apoiar a sua área de engenharia de manutenção para agregar valor 

aos seus termos de referência, seus editais e seus futuros contratos de manutenção. 

 

Atenciosamente, 

 

Tecg. Elmo Matheo dos Anjos 

Especialista em Engenharia Econômica 

Curador dos Infoprodutos da InvestFoco 


