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1.0 - Estudos Preliminares 

 

O propósito do referido projeto visa implantar uma nova rede de iluminação, fornecendo 

níveis adequados de "iluminância" de acordo com as características estruturais e geométricas das 

“vias da cidade”, considerando os aspectos econômicos, estéticos, de segurança e conforto visual. 

 

O município de Cabixi tem um número populacional considerável, na qual anseia por 

esse projeto, assim a prefeitura municipal vem junto a esse departamento com o projeto para 

“IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA TAPAJÓS”, sendo de muita 

importância para o crescimento e desenvolvimento do município de Cabixi. 

 

Diante do exposto, esperamos que o parecer seja pela aprovação que será de suma 

importância para que o município possa atender assim os anseios dos moradores da cidade de 

Cabixi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cabixi, agosto de 2021 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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2.0 Memorial Descritivo 

 

Este projeto tem como objeto a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA 

AVENIDA TAPAJÓS no Município de Cabixi-RO, com comprimento total de construção de 

1.330,00m; a obra está localizada na AV. TAPAJÓS, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11, neste 

município.  

 

Para o projeto de iluminação foram dotados postes ornamentais, a saber: 

 

Poste ornamental 9m reto telecônico (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço 

galvanizado, com uma luminárias públicas de 200w led, comandadas por meio de interruptores 

fotoelétricos; esses postes serão implantados com espaçamentos médios de 30,00 m 

intercalados, dotados de proteção adequada para utilização em ambientes externos. O Sistema 

de proteção, sera composto de quadro de proteção, disjuntores eletromagnéticos e haste de 

aterramento.  

Será implantada quadro de ligação em postes de energia existentes, destinados ao 

suprimento de energia elétrica da obra. 

 

 

 

Comprimento: 1.330,00m / 42 postes 

Custo da obra sem BDI: R$ 395.332,48 

BDI adotado: 27,23% 

Custo da obra com BDI: R$ 502.981,52 

Custo por poste: R$  11.975,75 

 

Cabixi, agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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FINALIDADE 

 

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as condições 

gerais para a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA TAPAJÓS, 

localizada na AV. TAPAJÓS, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11, município de Cabixi, neste 

Estado. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As LICITANTES poderão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 

instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 

surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos 

necessários a sua perfeita e total execução; os aspectos que as LICITANTES julgarem 

duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, 

deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, 

mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento 

apresentado por ocasião da licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 

OBJETO 

 

O objeto destas especificações é a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 

LED NA AVENIDA TAPAJÓS. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Empreitada por preço global. 

 

PRAZO 

 

O prazo para execução da obra será de 90 (noventas dias) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma 

físico-financeiro para a execução da obra. 

 

ABREVIATURAS 

 

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso serão 

utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura; 

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da (s) obra (s); 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia; 
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ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de 

transcrição: 

 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

            - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’s ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os 

seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável 

por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato; 

 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle 

sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de 

Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e 

de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e 

esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença 

Ambiental de Instalação - LAI). 

 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções contidas no Caderno de Encargos. 

 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 
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Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, 

elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas 

metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de outras 

utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 

CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da 

Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos serviços e 

obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações 

dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento “como construído” (AS 

BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da 

Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 

serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no 

Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, 

consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em registro 

próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotações 

efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 

Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer irregularidades 

encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é “Dever da Administração 

acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as 

medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder 

para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato. 

 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços; a subcontratação 

será permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente 

pelo CONTRATANTE. 
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Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", bem como responderá 

perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, 

espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive 

escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 

e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas 

de consumo até o seu recebimento definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados 

identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 

plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade 

com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 

Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 

do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas. 
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Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones. 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 

espécie e natureza. 

 

MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão 

fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas 

técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante 

consulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade 

em relação ao (s) substituído (s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, 

função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza 

de preços. 

 

ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. 

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução da obra. 

ACONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda 

fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: 

 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

• Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

• Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos trabalhos, as ART / RRT 

referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das 

respectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo 

de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição; o prazo prescricional para 

intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC). 
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RESPONSABILIDADE 

 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação 

em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos 

decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 

atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

PROJETOS 

 

O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia 

digital que compõem o objeto do contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de 

Encargos. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da 

ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do 

Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 

seguinte prevalência: 

 

• As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos 

e caderno de encargos; 

• As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala; 

• Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, 

• Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações 

deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre 

cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 

 
 

PERÍODO NORMAL PERÍODO ELEITORAL 

 

Observar Instrução Normativa da 

Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (SECOM) que 

dispõe sobre a suspenção, exibição ou 

exposição marca do Governo Federal 

constante das placas de obras de que 

participe a União, direta ou 

indiretamente. As placas devem ser 

retiradas ou a marca coberta durante o 

período eleitoral. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE 

 

 

 
 

 

Ver manual de placas de obra: <http://www.secom.gov.br/orientacoes-

gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf> 

 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 

 

2.1 Administração e controle – (engenheiro- mestre de obras) 

 

Engenheiro e Mestre de Obras 

Aplicação: 

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Eletricista 

Mestre de Obras.  

 
Características Técnicas / Especificação:  

a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro, mestre de obras e vigia noturno) 

residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de 

funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.  

b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO 

num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue 

necessário. 

 d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 

procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  

e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada 

deverá providenciar substituto durante o período.  

f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.  

Observações: 

a) Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do  

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  

Aplicação:  

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro, mestre de obras e 

vigia noturno supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para 

determinadas especificidades. 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf
http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf
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Características Técnicas / Especificação: 

a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, 

podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional 

que julgar necessário.  

b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, 

comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e 

especialistas nas diversas áreas das obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir 

dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.  

d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que 

julgarem necessárias. 

 Condições de pagamento, será feito proporcional a execução financeira da obra conforme 

cronograma físico financeiro e recomendação do art. 37 da Constituição XXl Federal e art. 

55, inciso lll, e 92 da Lei N. 8666/1993. 

Referencias: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

 
3.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

af_03/2016 

 
A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto definido e as 

necessidades do terreno. O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos 

guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento 

posterior nos reaterros. 

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados 

a locais de “bota-fora” indicados pela fiscalização.  

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos 

secos; a água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim 

de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

Será adotada para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as condições 

de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações 

de obras civis. 

 

Referências: 

NR18 – Legislação em segurança e saúde no trabalho. 

 
3.2 Reaterro manual apiloado com soquete. 

 
Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para 

preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cabixi 
 

Pag. 10 
Rev_00 

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização, serão 

removidos e transportados para áreas a serem determinadas. 

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20,0 

cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg. 

Após a conclusão do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavação, deverá 

ser comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para não ocorrerem 

acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações. 

A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas reaterradas e 

observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os 

serviços e obras. 

 

Referências: 

NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação. 

NBR 6459:2016 - Solo - Determinação do limite de liquidez. 

 
3.3 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 

brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 

 
As caixas de passagem deverão ser de concreto pre moldado com impermeabilização 

adequada com dimensões de acordo com planilha, fundo com pedra brita em camada de 10cm, 

providas de sistema de drenagem e dispor de tampa de concreto armado, confeccionadas 

conforme detalhe apresentado no projeto. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e das 

normas da ABNT. 

 

Referências: 

NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
4.0 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA 

 

4.1 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, 

sem reaproveitamento. Af_12/2017 

 

Objetivo 

 

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a demolição e remoção de 

calçada. 

 

Equipamentos 

 

Todo equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber 

aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para o início dos serviços. 

Os equipamentos básicos para execução dos serviços compreendem as seguintes 

unidades: 
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- Retroescavadeira; 

- Cortadora de piso com mota 4 tempo. 

 

Execução 

 

A demolição de estruturas deve ser executada, em etapas, obedecendo a um plano de 

trabalho previamente aprovado pela Fiscalização, que garanta a integridade do meio ambiente e 

de construções adjacentes que devam ser eventualmente preservadas. 

Os funcionários envolvidos nos trabalhos de demolição devem estar devidamente 

treinados e equipados com dispositivos de proteção individual. 

Os materiais originados das demolições serão transportados para uma nova área definida 

pela Fiscalização, de modo que não sejam gerados novos passivos ambientais, em decorrência 

dos serviços de demolição. 

As áreas onde se encontravam as estruturas demolidas devem ser devidamente 

recuperadas e reintegradas à paisagem local. 

 

4.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, 

espessura de 5 cm. Af_07/2016 

 

Lastro em concreto estrutural para as bases das sapatas, incluindo preparo, tendo 

espessura de 5,0 cm, terá a função de nivelar o fundo da cava e proteger as armaduras contra os 

materiais minerais e oxidantes provenientes do solo. O traço a ser utilizado deve ser elaborado 

pelo técnico responsável pela execução da obra (engenheiro civil e ou arquiteto), e deve ser 

seguido com rigoroso controle de dosagem, dos materiais. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. 

NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Os materiais e equipamentos conforme definidos e que será objeto de aquisição e 

fornecimento, deverão possuir as características técnicas no mínimo equivalentes às 

especificadas: preferencialmente deverão ser de procedência nacional e fabricados em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT em suas últimas revisões. Além disso, todos os 

materiais independentemente de suas dimensões deverão possuir a marca de identificação do 

fabricante, bem como, o código de referência do mesmo numa das seguintes formas, conforme o 

tipo de material, a saber: 

 

- Fundida ou gravada, em letras maiúsculas legíveis; 
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- Etiqueta metálica, rebitada em chapa de alumínio polida ou equivalente, ou ainda, 

- Etiqueta adesiva, indelével, resistente ao tempo e que apresente dificuldade de retirada. 

 

Igualmente, os materiais cujos componentes são fornecidos desmontados, esses deverão 

ser embalados em invólucros apropriados, visando evitar aquisições adicionais desnecessárias 

para cobrir eventuais  

 

ILUMINAÇÃO 

 

5.1 Poste ornamental 9m reto (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço 

galvanizado, com uma luminária publicas de 200w led 

 

Poste metálico simples telecônico ornamental galvanizado para fixação de uma luminária 

e sistema de fixação para engastamento ao solo. Altura do poste: 9,00 m. 

 

Luminárias:  

Luminária pública LED 200W de consumo de energia menor ou igual a 200W com no 

mínimo 120 lumens/W, Fator de Potência >= 0,95, certificação LM70, com proteção de no mínimo 

IP65, frequência 60Hz, com Protetor de Surto contra variações, picos e transiente na rede elétrica 

e variações de tensão mínimo 5kV até 10kV. IRC > 70 (índice de reprodução de cores), Vida útil 

para o LED > 40.000 horas com baixa depreciação luminosa <30% - Encaixe em tubo com 

diâmetro de Ø48 ou 61 mm através de aperto dos parafusos disponibilizados externamente. O 

suporte de fixação permite ajuste do ângulo de inclinação.  

 
CONDUTORES 

 

5.2 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. 

 

Os condutores serão todos de cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior a 99,99%. É 

vedada a utilização de condutores de alumínio. 

Excetuando-se as instalações em barra, aterramentos e condutores de proteção, todas 

as instalações deverão ser executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados 

para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem danos à isolação. 

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais deverão 

possuir proteções contra esforços longitudinais. 

Os condutores para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 450/750 V e 

0,6/1kV, seguindo a indicação do projeto. 

Os condutores deverão ser isolados com isolantes sólidos, dos tipos termofixos e 

termoplásticos, obedecendo à tabela abaixo: 

 

ISOLANTE NOME USUAL COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

TERMOFIXOS EPR Polietileno Reticulado (XLPE) Borracha Etileno Propileno Polietileno 

TERMOPLÁSTICOS PVC Polietileno (PET) Cloreto de Polivilina Polietileno 
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Todos os condutores deverão ter proteção contra-ataques de agentes químicos e 

atmosféricos e contra efeitos de umidade.  

 

Referências: 

NBR 9311:2014 - Cabos elétricos isolados - Classificação e designação. 

 

5.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. 

 

Idem ao item 5.2  

 

PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

5.4 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e 

instalação. 

 

Todos os disjuntores definidos deverão ser termomagnéticos, do “tipo DIN”, instalados de 

maneira que não reduza de maneira efetiva a seção do condutor e que a pressão de contato seja 

permanente. 

Disjuntores são dispositivos de proteção (sobrecarga e curto-circuito) curva “C”, atuando 

entre cinco e dez vezes a corrente nominal que podem estabelecer, conduzir e interromper 

correntes elétricas em condições normais de funcionamento, bem como estabelecer, conduzir por 

tempo determinado e interromper correntes em condições anormais de funcionamento. 

Os disjuntores deverão operar sempre em instalações abrigadas. 

Todos os disjuntores deverão apresentar uma identificação indelével na qual deverão 

constar, no mínimo, as seguintes informações: 

- Nome ou marca do fabricante; 

- Número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; 

- Tensão nominal de isolamento; 

- Corrente nominal do disjuntor; 

- Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores série intercambiáveis); 

- Frequência nominal; 

- Capacidade de interrupção em curto-circuito (simétrica-valor eficaz) referida às tensões 

nominais de operação; 

- Referência à norma da ABNT pertinente e certificado de aprovação do Inmetro. 

Referências: 

NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão Parte 2: 

Disjuntores 

 

5.5 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/201 7 

 

As hastes de aterramento definidas para estas instalações serão do tipo copperweld, 

núcleo de aço (SAE 1020) e capa de cobre eletrolítico, 5/8 a 3,00m, com conector. Espessura da 

camada de cobre igual a 254μ. Em qualquer época do ano o aterramento não deverá ultrapassar 

o valor de 10 OHMS. 
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As conexões das malhas de aterramento deverão ser feitas por conectores.  

A malha de aterramento deverá ser constituída por cabo nu, com espaçamento conforme 

projeto. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e da 

norma da ABNT. 

 

Referências: 

NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

ELETRODUTOS E TUBOS 

 

5.6 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½)  - fornecimento e instalação. 

 

As tubulações definidas deverão ser de cloreto de polivinila (PVC) flexível PEAD, cor 

preta, roscáveis e nos diâmetros indicados em planta baixa. Os eletrodutos de PVC deverão 

seguir as condições impostas pela norma quanto ao diâmetro nominal, rosca, diâmetro externo, 

afastamento na espessura da parede e massa aproximada. Apresentar superfícies externa e 

interna isentas de irregularidade, saliências, reentrâncias, e não devem ter bolhas ou vazios. 

Trazer marcados de forma bem visível e indelével a marca do fabricante, o diâmetro nominal ou 

referência de rosca, a classe e os dizeres: “eletroduto de PVC PEAD”. 

As luvas e curvas deverão ser do mesmo material do eletroduto correspondente. 

 

Referências: 

NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela 

rosca Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação. 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

5.7 Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos (QCPs), com 

ferragens e acessórios 

 

Os quadros elétricos serão de embutir, fabricado em chapa de aço, espessura mínima 

equivalente à n° 22 (MSG), com chassis em chapa de aço de mesma bitola e molduras e portas 

em chapa de aço n° 16 (MSG), com grau de proteção IP-54. 

O acabamento interno e externo das chapas deverá ser fosfatizado ou galvanizado e com 

pintura eletrostática à base de epóxi com esmerado acabamento final em estufa. Nas caixas o 

acabamento da caixa-base será efetuado por galvanização. Seu ponto de terra deverá ser duplo, 

um em cada lateral. Para maior número de ligações deverá ser montado um barramento de cobre 

sobre esse ponto. 

As portas deverão ter abertura através de dobradiças. Deverão, ainda, permitir a inversão 

das portas, com abertura à direita ou à esquerda. Os equipamentos e componentes instalados no 

interior dos quadros deverão ser montados sobre bandejas removíveis. 
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Os quadros terão aparelhos metálicos ou de acrílico, que visam evitar o contato do 

usuário com as partes vivas da instalação. Os espelhos terão plaquetas de acrílico identificando 

os circuitos. Os espelhos metálicos serão providos de dobradiças e fechadura com chave, para 

facilitar a manutenção. Todos os condutores no interior dos quadros deverão ser identificados com 

anilhas plásticas numeradas.  

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e das 

normas da ABNT. 

 

Referências: 

NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas 

técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões. 

 

ENTREGA DA OBRA 

 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 

instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. 

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que diz respeito a rampas, 

corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas portadoras de 

necessidades especiais". 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação 

oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será então, firmado o Termo 

de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 

(atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não 

conformidades verificadas na vistoria. 

 

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas, áreas 

verdes, redes de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados deverão ser corrigidas 

pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

 

Cabixi, agosto de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável técnico 
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