Laudo de Elétrica E NR10

O OBJETIVO DO LAUDO DE ELÉTRICA é diagnosticar as instalações
elétricas da edificação em conformidade com a NBR 5410 da ABNT em
atendimento a Lei federal 11.337 de 26 de julho de 2006, a NR-10 do Ministério
do Trabalho e Emprego, as IT’s Instruções Técnicas dos Corpos de Bombeiros
Locais, da portaria 51 do Inmetro, auditorias internas das empresas e outras
exigências (leis de prefeituras etc.).

Em particular no seguimento de Hospitais, existe a exigência a Anvisa referente
a instalação da TI médica através da instalação de DSI, que é um supervisório
das instalações elétricas para UTI e centro cirúrgicos. para esse instalação,
devera ser adaptada a rede elétrica do Hospital. NBR_13534

TRABALHAMOS COM TODO O TIPO DE PUBLICO SEJA ELE: Empresas,
empresas multinacionais, Cooperativas, condomínios, Hospitais, Hotéis,
Shoppings, Industriais químicas e principalmente polos petroquímicos, Além de
empresas no geral.

Auditoria NR-10 - Portaria 3214/1978
Auditoria Interna dos itens que compõem a Nova NR- 10 Norma Regulamentadora 10, do Ministério do Trabalho.
1. OBJETO
O trabalho proposto consiste de inspeção em campo dos setores existentes na
empresa, especificamente em suas instalações elétricas, práticas e
documentação existente e necessárias para o desenvolvimento e implantação
do processo em pauta, junto ao(s) grupo(s) responsável(eis), nas suas várias
fases, de forma a que as exigências normativas se integrem ao sistema de
gestão da empresa.

2. DESENVOLVIMENTO
As atividades serão desenvolvidas por engenheiro eletricista com
especialização em segurança do trabalho e amplo experiência e conhecimento
na execução dos serviços propostos.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços constarão da avaliação da documentação técnica disponibilizada e
relacionada aos equipamentos; avaliação da documentação técnica e
administrativa relacionada aos trabalhadores e às atividades com eletricidade;
elaboração de relatório técnico, com apontamentos das situações conformes e
não conformes referentes aos cento e vinte quatro (124) itens existentes na
norma.
Os serviços ora propostos visam o atendimento aos requisitos estabelecidos
pela NR-10 e normas técnicas correlatas.
4. LOCAL
As vistorias, acompanhamento de atividades e observação de procedimentos
deverão ocorrer naturalmente no estabelecimento onde se desenvolve a
implantação da Norma, assim como as reuniões para discussão. A análise e
estudo da documentação e elaboração de relatórios, no entanto, não serão
realizadas necessariamente no mesmo local.

