SIRTEC
Sistemas Elétricos

Nossa missão é contribuir para o bem-estar e
o desenvolvimento da humanidade.
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SIRTEC SISTEMAS ELÉTRICOS
Há 27 anos contribuindo para o bem-estar
e o desenvolvimento das pessoas e das regiões onde atua.

A

Sirtec Sistemas Elétricos foi fundada em 1989, na cidade de São Borja/RS. É uma empresa que trabalha na construção e
manutenção de redes elétricas, tanto em áreas urbanas como rurais. A Sirtec também atende os segmentos industrial, agrícola, construção
civil e realiza obras particulares. A empresa atua nas regiões da Fronteira‐oeste, Central e Serra do Rio Grande do Sul , assim como as regiões
Centro e Sul do Espírito Santo e Sudoeste da Bahia.

Principais atividades da Sirtec:
Elaboração de projetos
de redes elétricas
Planejamento detalhado composto de
análise do local, orçamento contendo os
valores (físicos e financeiros), plantas,
cálculos e dimensionamentos, memorial
descritivo, tudo a ser submetido à
autorização da concessionária para
execução da rede.

Construção de/em redes elétricas
Execução das ações previstas nos projetos
(elaborados pela Sirtec ou por terceiros)
de redes elétricas, por meio de equipes
compostas em média por seis pessoas,
que utilizam veículos (caminhões) e
equipamentos pesados.

Manutenção pesada de redes elétricas
Serviços planejados de manutenção
corretiva ou preventiva, como substituição
de postes, condutores e equipamentos
(transformadores, reguladores e
capacitores).

Manutenção e atendimento de
emergência
Serviços que visam o restabelecimento
imediato da condição normal de
funcionamento de uma rede ou
equipamento elétrico, como por exemplo:
falta de energia ou não funcionamento de
um equipamento elétrico por defeitos,
solucionáveis de forma imediata.

Matéria-prima ou peças de reposição

Serviços Técnicos Comerciais
Serviços tanto em áreas rurais como
urbanas, onde são realizados vistoria das
instalações, instalações de Kit's de baixa
renda, cortes por falta de pagamento de
energia elétrica e religação após o
pagamento, sempre através de ordens de
serviço da concessionária.

Obras Particulares
Visita ao cliente, orçamento, projetos,
construção e manutenção, ligação e
finalização, consultoria técnica.

Um histórico de muito trabalho em busca da excelência
fez com que a Sirtec construísse uma trajetória de sucessos.
Com nossos principais clientes,
as concessionárias de serviço de
transmissão e distribuição de
energia elétrica, construímos
um relacionamento forte
baseado na confiança.

Postes, ferragens, isoladores, condutores,
transformadores, motores, lâmpadas,
luminárias, proteções, chaves de
acionamento e acessórios para
distribuição e uso de energia elétrica.

Obras e serviços para uso de
energia elétrica
Implantação, eficientização (adequação do
sistema para melhorar/racionalizar a sua
qualidade) e manutenção de sistemas de
iluminação pública; implantação ou
instalação de redes e equipamentos com a
finalidade de uso final de energia elétrica.

