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PROJETO BÁSICO 

 
INTRODUÇÃO 

 
Com base nos fundamentos da Lei 8.666/93, o presente projeto visa impulsionar o 
procedimento licitatório pertinente e fornecer subsídios necessários, que permitam 
contratar a preço global empresa habilitada para implantação de iluminação pública 
urbana à led na Avenida Guarani, cidade de Cabixi/RO. 
 
 
1 - OBJETO 
 
Implantação de iluminação pública em led na avenida Guarani no Município de Cabixi-
RO, conforme memorial descritivo anexo. 
 
 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
Haja vista, que no município de Cabixi as luminárias são de vapor de mercúrio, vapor 
metálico e vapor sódio (conforme demonstrativo anexo);  
 
Querendo melhorar substancialmente a qualidade de iluminação de nossa cidade, 
tornando nossas ruas mais seguras e melhor iluminadas, pretendemos substituir as 
luminárias com iluminação pública em led, pois as lâmpadas “existentes” já obsoletas por 
iluminação mais modernas, de alto rendimento luminotécnico, estes novos equipamentos 
melhorarão  sensivelmente a iluminação de nossas ruas.  
 
A acessibilidade e segurança são dois fatores que tornam a iluminação pública tão 
importante em nossa rotina. Primeiro, para enxergarmos pavimentos e movimentação, o 
que parece quase impossível sem ela à noite; segundo, precisamos dela para nos 
sentirmos seguros. Se a luz não ilumina o suficiente, você pode não enxergar direito um 
buraco na rua, as cores não são fiéis à realidade. 
 
A tecnologia LED,  hoje  já  amplamente disponível  no mercado, já  se  afigura  como  
uma excelente  alternativa  para  a  modernização de   iluminação pública  com  
vantagens  expressivas  sobre  as  lâmpadas  atualmente utilizadas, em especial quanto 
ao consumo de energia, segurança pública, impacto ambiental, durabilidade e a eficiência 
luminosa. 
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3 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O orçamento para execução do objeto está previsto na seguinte rubrica: 
0800 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 
Projeto Atividade: 1.024 - Implantação de Iluminação Pública Urbana de Led Avenida 
Guarani - Convênio Estadual                         
Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações                   
Reserva Orçamentária: R$ 507.021,08 
 
Projeto Atividade: 2.050 - Manutenção da Iluminação Pública                     
Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações  
Reserva Orçamentária R$21.996,47 
 
4 – LOCAL DA OBRA 
 
4.1 – Os serviços serão executados na Avenida Guarani, Cabixi/RO. 
 
4.2 - A contratada, na execução dos serviços, deverá obedecer às Especificações 
Técnicas e Memorial de Cálculo. 
 
5 - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
5.1 - A obra será executada sob-regime de execução indireta, mediante empreitada por 
preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993. 
 
6 - TIPO DE LICITAÇÃO 
 
6.1 - Será do tipo menor preço, de acordo com o disposto no inciso I do § 1° do Artigo 45 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
7 - DOS MATERIAIS 
 
7.1 - A empresa assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os 
equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 
 
7.2 - Serão de responsabilidade integral da empresa, o transporte e o manuseio dos 
materiais utilizados na execução dos serviços, até a entrega e aceitação final 
(recebimento definitivo) por parte da Fiscalização desta Prefeitura. 
 
7.3 - Será de responsabilidade integral da empresa, o não deposito de resíduo (seja terra, 
grama, entulho ou qualquer outro material proveniente da obra) de materiais em cima da 
via pública e fazer o descarte dos mesmos em um local apropriado. 
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7.4 - 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. 
 
 
8 - DO PREÇO, PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
8.1 – O preço global está estimado em R$ 529.017,08 (quinhentos e vinte e nove mil e 
dezessete reais e oito centavos); 
 
8.2 – 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. Podendo ser prorrogado por 
iguais e/ou sucessivos período em acordo e interesse entre as partes; 
 
8.3 – O pagamento será efetuado mediante planilha de medição, não podendo a planilha 
da medição ser valor inferior a 30% do objeto. 
  
 
9 - FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A fiscalização das obras, bem como o recebimento será por Engenheiro Civil ou 
outro profissional credenciado em conselho habilitado para tal serviço pelo Município de 
Cabixi - RO; 
 
9.2 - A fiscalização, sempre que possível, comunicará a construtora as providências 
necessárias para sanar eventuais problemas detectados na obra. Porém, a ausência de 
manifestação escrita da fiscalização quando da ocorrência de falhas não exime a 
contratada, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-las. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
 
10.1 - Utilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à 
perfeita execução dos serviços; 
 
10.2 - Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas 
de Segurança do Trabalho, e demais normas e regulamentos pertinentes; 
 
10.3 - Fornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, crachás de identificação e 
equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurança 
e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao 
fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio transporte, assistência médica e demais 
obrigações trabalhistas. 
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10.4 - Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas 
e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, 
 
10. 5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda 
trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
10.6 - Acatar todas as orientações do Município de Cabixi, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas; 
 
10.7 - Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as 
ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, acrescendo todos os dados 
e circunstâncias julgadas necessárias aos esclarecimentos dos fatos. 
 
10.8 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
11.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelos técnicos da empresa; 
 
11.2- Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 
atendimento das exigências contratuais; 
 
11.3 - Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, 
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e 
exigências especificadas no projeto estrutural e memorial descritivo; 
 
11.4 - Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado 
neste Projeto Básico;  
 
11.5 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Projeto Básico podendo 
aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais 
ou execução insatisfatória dos serviços; 
 
 
12 - PENALIDADES 
 
12.1 - Se no decorrer da execução do objeto do presente Projeto Básico, ficar 
comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual 
possa ser responsabilizado a empresa, este, sem prejuízo das demais sanções previstas 
nos Art s. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: 
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a) Advertência por escrito. 
 
 b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal quando for 
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de 
Referência e/ou Contrato. 

 
 c) pelo atraso injustificado na entrega do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta 
e três por cento) incidente sobre o valor total da proposta ofertada, por dia de 
atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º 
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o serviço e o fornecimento poderão ser 
cancelados. 

 
 d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta ofertada, nos casos de 
cancelamento do fornecimento por culpa da empresa. 

 
12.2 - A aplicação das sanções previstas neste Projeto não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da 
empresa vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Município. 
 
12.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município. 
 
12.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura.  
 
12.5 - As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
 
12.6 - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega 
do objeto advier de caso fortuito ou de força maior. 
 
 
Cabixi/RO, Fevereiro de 2022. 
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GIES 

 

N° do artigo 1206000070 

Nome do artigo 
CORVETTE LED 150 

(W)(E) 5000K 

Equipagem 
definido pelo 

utilizador 
 

 

CORVETTE LED 200 (W)(E) 5000K (unilateral em cima) 

Distância entre postes 30.000 m 

(1) Altura de ponto de luz 7.500 m 

(2) Saliência de ponto de luz 0.500 m 

(3) Inclinação de braço extensor 0.0° 

(4) Comprimento braço extensor 2.000 m 

Horas de funcionamento anual 4000 h: 100.0 %, 200.0 W 

Consumo 6600.0 W/km 

ULR / ULOR 0.00 / 0.00 

Intensidades luminosas máx. 
Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente 

instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores. 
 

Φ Luminária 28000  lm 

Fabricante LIGHTINGTECHNOLO P 200.0  W 

CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PARA A AV. GUARANI



ILUMINAÇÃO PUBLICA  

Rua 1 

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 

PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 2 

Resultados para os campos de avaliação 

 Tamanho Calculado Nominal Check 

Passeio 4 (P4) 
Em 42.01 lx [≥7.50] lx  

Emin 20.65 lx ≥ 1.00 lx  

Pista de rodagem 2 (M5) 
Lm 3.48 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  

Uo 0.47 ≥ 0.35  

Ul 0.47 ≥ 0.40  

TI - ≤ 15 % 
 

REI(1) 0.20 - - 

Passeio 3 (P4) 
Em 16.02 lx [≥7.50] lx  

Emin 6.07 lx ≥ 1.00 lx  
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PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 3 

Passeio 4 (P4) 

Resultados para o campo de avaliação 

 Tamanho Calculado Nominal Check 

Passeio 4 (P4) 
Em 42.01 lx [≥7.50] lx  

Emin 20.65 lx ≥ 1.00 lx  

 
Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux) 
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PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 4 

Passeio 4 (P4) 

 
Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores) 

 

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores) 

 Em Emin Emax g1 g2 

Valor de manutenção de iluminância horizontal 42.0 lx 20.6 lx 74.1 lx 0.491 0.278 

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 

13.667 61.85 45.40 32.07 24.69 20.65 20.66 24.75 32.18 45.47 61.87 

13.000 69.04 52.18 37.10 28.50 24.56 24.55 28.51 37.16 52.25 69.04 

12.333 74.14 58.35 41.52 31.90 28.02 28.01 31.91 41.56 58.41 74.14 
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PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 5 

Resultados para o campo de avaliação 

 Tamanho Calculado Nominal Check 

Pista de rodagem 2 (M5) 
Lm 3.48 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  

Uo 0.47 ≥ 0.35  

Ul 0.47 ≥ 0.40  

TI - ≤ 15 % 
 

REI(1) 0.20 - - 

Resultados para o observad 

or 

Tamanho Calculado Nominal Check 

Observador 1 
Posição: 
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m 

Lm 3.77 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  

Uo 0.47 ≥ 0.35  

Ul 0.75 ≥ 0.40  

TI - ≤ 15 % 
 

Observador 2 
Posição: 
-60.000 m, 10.000 m, 1.500 m 

Lm 3.48 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  

Uo 0.48 ≥ 0.35  

Ul 0.47 ≥ 0.40  
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PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 6 

TI 15 % ≤ 15 %  

(1) informativo, não faz parte da avaliação 

 
Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux) 
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Passeio 3 (P4) 

Resultados para o campo de avaliação 

 Tamanho Calculado Nominal Check 

Passeio 3 (P4) 
Em 16.02 lx [≥ 7.50] lx  

Emin 6.07 lx ≥ 1.00 lx  

 
Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux) 
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PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 8 

Passeio 3 (P4) 

 
Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores) 

m 

3.667 35.02 

3.000 22.07 18.19 13.16 12.23 12.78 12.72 12.10 13.02 18.05 22.00 

2.333 9.50 7.81 6.11 6.47 7.36 7.33 6.41 6.07 7.72 9.45 

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores) 

 Em Emin Emax g1 g2 

Valor de manutenção de iluminância horizontal 16.0 lx 6.07 lx 35.1 lx 0.379 0.173 
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IMPLANTAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
LED NA AVENIDA GUARANI 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI 
Local: AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11 

Cidade: CABIXI 
Comprimento: 1.330,00 m 
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DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 

Eu, JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES, com o CREA/RO nº 6544 RO Inscrito no 

CPF sob o nº 946.013.802-00, declaro para os devidos fins a que se destina, que todas informações 

contidas em planilha orçamentária/composição de custo foram realizadas de acordo com o projeto 

de “IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI”. 

Todos os itens de composição de custo foram feitos com coeficientes de materiais 

retirados do próprio projeto e os coeficientes de mão de obra referenciados de acordo com tabelas 

que possuem itens similares a empregada na composição, entretanto alguns coeficientes de mão 

de obra não foram baseadas em alguma referência, pois não foi possível encontrar algo similar, 

sendo assim, adotados coeficientes com base na experiência e vivência deste profissional, 

envolvido na aplicação dos materiais definidos, em outras obras de porte equivalente;  

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpra as formalidades legais. 

 

 

 

Cabixi, outubro de 2021. 

 

 

________________________ 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu, JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES, com o CREA/RO nº 6544 RO Inscrito no 

CPF sob o nº 946.013.802-00, declaro para os devidos fins a que se destina, que foram realizados 

comparativos de valores da Tabela SINAPI de JUNHO de 2021 com desoneração (utilizando-se o 

BDI de 33,82%) e sem desoneração (utilizando-se o BDI de 27,23%) referentes ao projeto de 

‘IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI’’, propiciando à 

esta prefeitura condições de optar pela licitação da obra supra, com base no menor valor, neste 

caso, o preço SEM desoneração ( BDI de 27,23%). 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração em duas vias de igual teor, para que se 

cumpra as formalidades legais. 

 

 

 

Cabixi, outubro de 2021. 

 

 

________________________ 
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Cabixi, outubro de 2021 

 

 

Senhor Diretor 

 

 

 

Referindo-me à “IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA 

AVENIDA GUARANI.” sirvo-me deste para comunicar a esse Departamento que eu, profissional 

que abaixo subscreve, assumo “inteira responsabilidade” quanto aos coeficientes adotados nos 

cálculos das “composições de custos” apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES 

Eng. Eletricista 

CREA/RO nº 6544/D 
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MEMORIAL DESCRITO 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente Memorial Descritivo (MD) refere-se a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

EM LED NA AVENIDA GUARANI no município de CABIXI –RO. 

 

2. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIAS  

 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

• NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.  

• NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para 

tensão de 0,6/1 kV – Sem cobertura – Especificação.  

• NBR 7286 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etilenopropileno 

(EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho.  

• NBR 9511 - Cabos elétricos – Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros 

mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.  

• NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V - Especificação.  

• NBRNM 280 - Condutores de cabos isolados.  

• NBRNM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 

60227-3, MOD).  

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

Disjuntores 

• NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação. 

• NBR 6150 - Eletrodutos de PVC rígido.  

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares são propriamente considerados o serviço inicial de uma obra, em 

que compreende na implantação do canteiro de obras, que nesse caso contempla a placa para 

identificação da obra, o depósito para armazenamento de materiais, para dar o suporte durante a 

construção da obra. 

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA 

O termo movimento de terra pode ser definido como o conjunto de operações de escavações, 

carga, transporte, descarga, compactação e acabamento executados a fim de passar-se de um 

terreno em seu estado natural para uma nova configuração desejada. Nessa obra será realizada a 

escavação manual para executar a passagem da tubulação com o respectivo reaterro. 

3.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O sistema de iluminação será composto por poste ornamental de 9 metros, do tipo reto, com 

luminárias em LED, seguindo o modelo conforme projeto.  

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

140 lumens/W, Fluxo luminoso mínimo de 28000 lumens, Fator de Potência >= 0,95, deve ter 
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certificação LM70 do INMETRO e atender a portaria 20 do referido órgão, com proteção de no mínimo 

IP65, frequência 60Hz, com DPS separado do drive de potência protegendo 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 a LUMINÁRIA > 50.000 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.  

Em instalações embutidas serão utilizados os eletrodutos PVC PEAD antichama e enterradas 

40cm abaixo do nível acabado.  

Todas as partes metálicas deverão ser aterradas (caixas metálicas, painéis, luminárias, 

quadros);  

Os quadros de distribuição serão em chapa metálica, desde que comprovadamente 

antichama, com porta articulada, contendo:  

• Possuir espelho interno frontal para proteção das partes vivas; 

• Deverá ser fixada na face interna da porta de abertura do quadro de distribuição, uma cópia 

do diagrama unifilar geral protegido por adesivo plástico transparente;  

• Disjuntores parciais de proteção dos circuitos de distribuição, que podem ser bifásico. Todos 

os disjuntores, inclusive o geral, devem ser termomagnéticos, não se admitindo o uso de disjuntores 

exclusivamente térmicos, devendo possuir marca de conformidade do INMETRO (NBR gravado no 

corpo do disjuntor);  

 

Os materiais utilizados nas instalações deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade, obedecendo às especificações da NBR 5410 da ABNT;  

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções: 

Fase A – Preto  

Fase B – vermelho  

Fase C – branco  

Neutro – Azul claro  

Terra – Verde.  

Retorno – cinza 

As emendas deverão, obrigatoriamente, localizar-se nos conduletes e/ou caixas de 

passagem. Isolamentos de emendas e conexões de condutores serão executados com o emprego 

de no mínimo três voltas de fita isolante, recoberta por camadas sucessivas de fita isolante plástica 

autoadesiva.  

 

 

Cabixi, outubro de 2021 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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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 GUARANI”, 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, outubro 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 GUARANI no Município de Cabixi-RO, com comprimento total de construção de 

1.330,00m; a obra está localizada na AV. GUARANI, 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, será 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$ 398.507,49 

BDI adotado: 27,23% 

Custo da obra com BDI: R$ 507.021,08 

Custo por poste: R$ 12.071,93 

 

Cabixi, outubro 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 GUARANI, 

localizada na AV. GUARANI, 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 GUARANI. 

 

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. 

 

Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão do 

ministério, com dados fornecidos pela CONTRATANTE. A placa deverá ainda ser instalada em 

posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada 

pela FISCALIZAÇÃO 

 

1.2 PPRA - (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL) 

 

Toda instituição que admita trabalhadores como empregados, assim como todo e 

qualquer empregador, tem a obrigatoriedade de elaborar e implementar o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA, na busca de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, 

através de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 

riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da 

empresa, sob responsabilidade do empregador, com participação dos trabalhadores e deverá 

conter, no mínimo, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

estratégia e metodologia de ação; forma do registro, manutenção e divulgações dos dados; e 

periodicidades e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Deverá abranger a 

antecipação e reconhecimentos dos riscos; o estabelecimento de prioridades e metas de 

avaliação e controle; a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; a implantação de 

medidas de controle e avaliação de sua eficácia; o monitoramento da exposição aos riscos; e o 

registro e divulgação dos dados. 

 

Referências: 

NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

 

1.3 PCMSO - (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) 

 

Toda instituição que admita trabalhadores como empregados, assim como todo e 

qualquer empregador, tem a obrigatoriedade de elaborar e implementar o Programa de Controle 

médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde do 

conjunto de seus trabalhadores. 

Caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços informar a 

empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração do PCMSO nos locais de 

trabalho onde os serviços estarão sendo prestados. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 

rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 

natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou 

danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Compete ao empregador garantir a elaboração e 

efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. 
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O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos 

admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 

 

Referências: 

NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

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. 
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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: 

- Retroescavadeira; 

- Cortadora de piso com mota 4 tempos. 

 

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. 
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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; 

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

galvanizado, com uma luminária públicas 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 140 lumens/W, Fluxo luminoso mínimo de 28000 lumens, Fator de Potência >= 0,95, deve 

ter certificação LM70 do INMETRO e atender a portaria 20 do referido órgão, com proteção de no 

mínimo IP65, frequência 60Hz, com DPS separado do drive de potência protegendo 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 a LUMINÁRIA > 50.000 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 

 

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. 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cabixi 
 

Pag. 13 
Rev_00 

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. 

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. 
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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. 

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 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cabixi 
 

Pag. 15 
Rev_00 

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, outubro de 2021 

 

 

_________________________________ 

Responsável técnico 



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11

LOCAL: CABIXI

PERC : 1.330,00m

BDI: 27,23%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES               10.236,00 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE               16.334,97 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA               33.758,06 

4.0 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA               15.682,31 

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             431.009,74 

507.021,08

 R$       398.507,49 

 R$       108.513,59 

 R$       507.021,08 

CUSTO DO BDI

CUSTO GERAL COM BDI

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI

CUSTO GERAL SEM BDI

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CABIXI

PLANILHA RESUMO (NÃO DESONERADO)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS TOTAL



Rev_00

OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11 FONTES : "A" - SINAPI/JUNHO/2021

LOCAL: CABIXI "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PERC : 1.330,00m BDI: 27,23%

1.0

1.1 C CP0701  Placa de obra em chapa de aço galvanizado m²           6,00             305,92             389,22                  2.335,32 

1.2 A 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016
m²           4,00             758,69             965,28                  3.861,12 

1.3 B CR0032 PPRA - (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL) und           1,00          1.725,00          2.194,72                  2.194,72 

1.4 B CR0033
PCMSO - (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL)
und           1,00          1.450,00          1.844,84                  1.844,84 

 R$         10.236,00 

2.0

2.1 C CP0338 Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) mês           3,00          4.279,64          5.444,99                16.334,97 

 R$         16.334,97 

3.0

3.1 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m. Af_02/2021
m³       176,40               73,30               93,26                16.451,06 

3.2 A 93382
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 

Af_04/2016
m³       174,09               28,43               36,17                  6.296,84 

3.3 A 97882
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 

fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020
un         56,00             154,53             196,61                11.010,16 

 R$         33.758,06 

4.0

4.1 A 97625
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma 

mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017
m³         35,28               42,84               54,51                  1.923,11 

4.2 A 95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 

radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016
m²       352,80               30,65               39,00                13.759,20 

 R$         15.682,31 

5.0

5.1 C CP0128

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

chapa de aço galvanizado, com uma luminária publicas de 200w 

led

und         42,00          5.965,61          7.590,05              318.782,10 

5.2 A 91930
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m    1.575,00                 9,65               12,28                19.341,00 

5.3 A 91931
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m    3.780,00               10,88               13,84                52.315,20 

5.4 A 93660
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un         14,00               48,34               61,50                     861,00 

5.5 A 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
un         28,00               66,97               85,21                  2.385,88 

5.6 A 97667
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½”)  - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
m    1.176,00                 6,38                 8,12                  9.549,12 

5.7 C CP0148
Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos (QCPs), 

com ferragens e acessórios
und         14,00          1.559,35          1.983,96                27.775,44 

 R$       431.009,74 

 R$       398.507,49 

 R$       108.513,59 

 R$       507.021,08 

Eletrodutos e tubos

Proteção de equipamento

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Condutores

Alimentação

GOVERNO DE RONDÔNIA

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

PREFEITURA DE CABIXI

TABELA VALOR UNIT. ITEM QUANT.
VALOR UNIT. 

COM B.D.I.
UNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

MOVIMENTO DE TERRA

Iluminação



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11

LOCAL: CABIXI

PERC : 1.330,00m

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Larg.(m) Alt.(m) Área (m²)

3,00 x 2,00 = 6,00 m²

TOTAL = 6,00 m²

1.2

Comp.(m) Larg.(m) Área (m²)

2,00 x 2,00 = 4,00 m²

TOTAL = 4,00 m²

1.3 PPRA - (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL)

TOTAL = 1,00 und

1.4 PCMSO - (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL)

TOTAL = 1,00 und

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

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

TOTAL = 3,00 mês

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Quant(und) Vol.(m³)

24,00 x 0,3 x 0,50 x 14,00 = 50,40

30,00 x 0,3 x 0,50 x 28,00 = 126,00

TOTAL = 176,40 m³

3.2

Comp.(m) Área aterrada(m²) Quant(und) Vol. Escav. (m³) Vol.(m³)

24,00 x 0,00196 x 14,00 - 50,40 = 49,74

30,00 x 0,00196 x 28,00 - 126,00 = 124,35

TOTAL = 174,09 m³

3.3

QCP1 A 14 = 56,00 und

TOTAL = 56,00 un

4.0 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA

4.1

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Quant(und) Vol.(m³)

24,00 x 0,3 x 0,10 x 14,00 = 10,08

30,00 x 0,3 x 0,10 x 28,00 = 25,20

 TOTAL = 35,28 m³

4.2

Comp.(m) Larg.(m) Quant(und) Área.(m²)

24,00 x 0,3 x 14,00 = 100,80

30,00 x 0,3 x 28,00 = 252,00

 TOTAL = 352,80 m²

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017

QCP1 A 14

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016

QCP1 A 14

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016

QCP1 A 14

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO (NÃO DESONERADO)

 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020

PREFEITURA DE CABIXI

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016

QCP1 A 14



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11

LOCAL: CABIXI

PERC : 1.330,00m

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO (NÃO DESONERADO)

PREFEITURA DE CABIXI

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Iluminação

5.1

QCP1 A 14 = 42,00 und

TOTAL = 42,00 und

Condutores

5.2

fios Poste (und) Total (m)

QCP1 A 14 3,00 x x 42,00 = 1.575,00

TOTAL = 1575,00 m

5.3

Comp.(m) fios (und) Quant(und) (m)

POSTE DE 

ALIMENTAÇÃO
6,00 x 3 x 14,00 = 252,00

24,00 x 3 x 14,00 = 1008,00

30,00 x 3 x 28,00 = 2520,00

TOTAL = 3780,00 m

Proteção de equipamento

5.4

QCP1 A 14 = 14,00 und

TOTAL = 14,00 un

5.5

QCP1 A 14 = 28,00 und

TOTAL = 28,00 un

Eletrodutos e tubos

5.6

Comp.(m) Quant(und) Per.(m)

24,00 x 14,00 = 336,00

30,00 x 28,00 = 840,00

TOTAL = 1176,00 m

Alimentação

5.7

QCP1 A 14 = 14,00 und

TOTAL = 14,00 und

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

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½”)  - fornecimento e instalação. Af_04/2016

Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017

QCP1 A 14

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015

Poste ornamental 9m reto (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária publicas de 200w led

Caixa de passagem (1m) + Caixa 

até luminária (9m) + braço (2,5m)

12,50

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015

QCP1 A 14



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: CABIXI "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : 1.330,00m

CP0701  UNID.

CÓDIGO 

1.1

ITEM Vl. Parcial

1 I 4417
Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou 

equivalente da regiao -  bruta
m         1,000                 3,81                  3,81 

2 I 4491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m           4,00                 4,22                16,88 

3 I 4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 

adesivada, de *2,0 x 1,125* m
m²          1,00             225,00              225,00 

4 I 5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg          0,10               13,73                  1,37 

 R$        247,06 

1 C 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,00                    21,80                21,80 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00                    18,53                37,06 

 R$          58,86 

CP0701 Placa de obra em chapa de aço galvanizadom² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 305,92R$        

CP0338  UNID.

CÓDIGO 

2.1

ITEM Vl. Parcial

1 C 91677 Engenheiro eletricista com encargos complementares h       4,00             137,51              550,04 

2 C 90780 Mestre de obras com encargos complementares h   120,00               31,08           3.729,60 

 R$     4.279,64 

CP0338Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)mês CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4.279,64R$     

Jornada de trabalho de engenheiro responsável técnico, 01:00h por visita X 1 vez na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 01 vez na semana x 01:00h 

por visita = 4h por mês.
Jornada de trabalho mestre de obras, 06h por dia x 05 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 05 vezes na semana x 06h por dia = 120h por 

mês

Coef. Vl. Unit. m²

Und. Coef. Vl. Unit.

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CABIXI

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI / JANEIRO / 2020 Código 74209/1 pág. 204 de 3309.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Und. 

REF. SINAPI Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) mês

Mão de Obra

Total mão de obra

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: CABIXI "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : 1.330,00m

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CABIXI

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

CP0128  UNID.

CÓDIGO 

5.1

ITEM Vl. Parcial

1 I 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m un    1,00                 3,29                  3,29 

2 I 101659
Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - 

fornecimento e instalação. Af_08/2020
un 1,00             902,67              902,67 

3 - COTAÇÃO

Poste decorativo – 9 metros: Fabricado em aço SAE 1010/1020, Mastro 

central telecônico reto, sem janela de inspeção, 9 metros total, engastado. 

Braços curvos duplos decorativos com projeção de 2,5 mts, braços com 

50,8mm com chapa decorativa soldada na parte superior do braço com n 

mínimo 2mm. Poste recebe Galvanização por imersão a quente conforme 

normas NBR6323 e posteriormente pintado com pintura eletrostática 

poliéster a pó com cura a 220º.

und 1,00          4.800,00           4.800,00 

 R$     5.705,96 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,20               23,49              192,62 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 1,22               18,53                22,61 

3 C 5928

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014

chp 0,23             193,15                44,42 

 R$        259,65 

CP0128Poste ornamental 9m reto (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária publicas de 200w ledund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     5.965,61 

Coef. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra do POSTE tem como base cálculos a composição nº73769/3, localizada na página 1466 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

REF.

Materiais

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra da LUMINÁRIA tem como base cálculos a composição nº83478, localizada na página 1473 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

Mão de Obra

und

Total material

Vl. Unit.
Poste ornamental 9m reto (engastado), fabricado em tubos de chapa de 

aço galvanizado, com uma luminária publicas de 200w led
Und. CÓDIGO

Total mão de obra



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: CABIXI "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : 1.330,00m

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CABIXI

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

CP0148  UNID.

CÓDIGO 

5.7

ITEM VL.PARCIAL

1 I 344 Arame galvanizado 16 bwg, d = 1,65mm (0,0166 kg/m) kg    1,000               26,29                26,29 

2 I 39179 Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto un    2,00                 5,09                10,18 

3 I 1100

Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga 

de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso 

de 360 graus, de 2"

un    2,00               15,46                30,92 

4 I 1625
Contator tripolar, corrente de *22* a, tensao nominal de *500* v, categoria 

ac-2 e ac-3
un    1,00             117,31              117,31 

5 I 1806 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 2" un    1,00             113,81              113,81 

6 I 2500
Eletroduto flexivel, em aco galvanizado, revestido externamente com pvc 

preto, diametro externo de 60 mm (2"), tipo sealtubo
m     6,00               40,16              240,96 

7 I 1564 Grampo paralelo metalico para cabo de 6 a 50 mm2, com 2 parafusos un    3,00               10,99                32,97 

8 I 39756
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa 

de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a
un    1,00             514,17              514,17 

9 I 2510 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base un    1,00               27,91                27,91 

10 I 12359
Rele termico bimetal para uso em motores trifasicos, tensao 380 v, potencia 

ate 15 cv, corrente nominal maxima 22 a
un    1,00               97,39                97,39 

11 I 1585 Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 16 mm2, com 1 furo de fixacao un    3,00                 3,76                11,28 

 R$     1.223,19 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,00               23,49              187,92 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 8,00               18,53              148,24 

 R$        336,16 

CP0148Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos (QCPs), com ferragens e acessóriosund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     1.559,35 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº41598, localizada na página 1449 e 1450 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

VL.UNIT

Total mão de obra

Materiais

Mão de Obra

REF.

Total material

DESCRIÇÃO

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

ferragens e acessórios
UND COEF.



OBRA  : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.    : AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11 FONTES : "A" - SINAPI/JUNHO/2021

LOCAL: CABIXI "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PERC : 1.330,00m BDI: 27,23%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

10.236,00

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 34% 33% 33%

5.553,89 5.390,54 5.390,54

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 33% 34% 33%

11.140,16 11.477,74 11.140,16

4.0 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA 33% 34% 33%

5.175,16 5.331,99 5.175,16

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33% 34% 33%

142.233,21 146.543,31 142.233,21

VALOR TOTAL 507.021,08 100%

Percentual parcial 34% 33% 32%

Valor parcial com BDI 174.338,43    168.743,58     163.939,08     

Percentual acumulado 34% 68% 100%

Valor acumulado com BDI 174.338,43 343.082,00 507.021,08

431.009,74      85,0%

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

2,0%10.236,00        

16.334,97        3,2%

6,7%33.758,06        

3,1%15.682,31        

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA DE CABIXI

GOVERNO DE RONDÔNIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (NÃO DESONERADO)

TOTAL



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI

END.: AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11

LOCAL: CABIXI

ÁREA : 1.330,00m

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

REDE DE ENERGIA 24,00 25,84 27,86

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 5,29 5,92 7,93 5,29

Seguro e Garantia (*) 0,25 0,51 0,56 0,25

Risco 1,00 1,48 1,97 1,00

Despesas Financeiras 1,01 1,07 1,11 1,01

Lucro 8,00 8,31 9,51 8,00

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,15 6,65 8,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 5,00

TOTAL 27,23

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

PREFEITURA DE CABIXI

GOVERNO DE RONDÔNIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (NÃO DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.



R
U

A
 
P

A
R

E
C

I
S

R
U

A
 
B

O
R

O
R

Ó
S

R
U

A
 
P

I
T

A
G

U
A

R
A

S

R
U

A
 
C

A
E

T
É

S

R
U

A
 
T

A
B

A
J
A

R
A

R
U

A
 
C

O
R

O
A

D
O

S
 

AV. GUARANI

AV. GUARANI

Ø1 1/2"

200

LED

200

LED

200

LED

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

200

LED

200

LED

200

LED

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

200

LED

200

LED

200

LED

QCP8 - Quadro de comando8

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

200

LED

200

LED

200

LED

QCP9 - Quadro de comando9

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

QCP10 - Quadro de comando10

QCP11 - Quadro de comando11

PLANTA ELÉTRICA
ESCALA: 1: 1000

R
U

A
 
L
I
N

H
A
 
1
1

A
V
.
 
G

U
A
P
O

R
É

200

LED

200

LED

200

LED

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

QCP12 - Quadro de comando12

200

LED

200

LED

200

LED

3#6

RS

01

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

QCP13 - Quadro de comando13

200

LED

200

LED

200

LED

3#6

RS

01

Ø1 1/2"

3#6

RS

01

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

QCP14 - Quadro de comando14

CANTEIRO

DE OBRAS

RUA  RIO BRANCO

R
U

A
 
G

U
A

P
O

R
É

R
U

A
 
P

A
R

E
C

I
S

AV. TAMOIOS

AV. TAPAJÓS

AV. GUARANI

RUA TUPINIQUINS

R
U

A
 
L
I
N

H
A

 
1
1

A
V

.
 
G

U
A

P
O

R
É

R
U

A
 
P

I
T

A
G

U
A

R
A

S

R
U

A
 
B

O
R

O
R

Ó
S

AVENIDA CABIXI

R
U

A
 
T

A
B

A
J
A

R
A

R
U

A
 
C

A
E

T
É

S

R
U

A
 
C

O
R

O
A

D
O

S
 

AV. TUPI

R
U

A
 
T

U
P

Ã

A
V

.
 
T

U
P

I
N

A
M

B
Á

S

R
U

A
 
C

A
R

A
J
Á

S

M
-
2
8

M
-
1
2

M
-
2

7

R
U

A
 
A

P
I
A

C
Á

S

R
U

A
 
C

A
I
A

B
Í

R
U

A
 
X

A
V

A
N

T
E

S

R
U

A
 
A

I
M

O
R

É
S

RUA TUPINIQUINS

AV. TAMOIOS

AV. TAPAJÓS

AV. GUARANI

R
U

A
 
G

U
A

R
A

R
A

P
E

S

R
U

A
 
X

I
N

G
Ú

AV. TUPI

AVENIDA CABIXI

AVENIDA CABIXI

AV. TAMOIOS

AV. TAPAJÓS

AV. TUPI

RUA TUPINIQUINS

M
-
2
7

M
-
2
6

M
-
2
5

M
-
2
8

/
L
-
7

M
-
2
9

M
-
4
6

M
-
5
6

R
U

A
 
C

A
R

I
J
Ó

S

Canteiro

de Obras

Longitude UTM: 765764.04 m E

Latitude UTM: 8506425.06 m S

ZONE 20L

*Sem esforços, pois os postes são
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Quadro de Cargas (QCP)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
200

Iluminação (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+F+T D 220 V 3 600 600 R+S 300 300 2.7 2.7 1.00 1.00 1.00 2.7 2.7 6 47.0 10.0 0.46 0.47 Ok

TOTAL 3 600 600 R+S 300 300

Quadro de Cargas (TOTAL)

Descrição Esquema
V

(V)

200

Iluminação (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases
Ip

(A)

Iluminação
F+F+T 220 V 42 8400 8400 R+S 39

+0,00

Poste de concreto existente

Arame galvanizado 12 BWG

Eletroduto de ferro

galvanizado 1 1/2"

Cabo de cobre isolado 16mm²

Cabeçote

Quadro de Comando

DETALHE QUADRO DE COMANDO
ESCALA: 1: 75

+0,00

POSTE CURVO SIMPLES
ESCALA: 1: 75

Poste teleconico

Ø 127,00

LED

200W

Calçada

Grama

Alinhamento

predial

Rua

B
B

BRITA Nº1 E AREIA GROSSA

FURO PARA PASSAGEM

DO CONDUTOR

CONCRETO PRÉ-MOLDADO

CORTE A-A

A
A

VISTA B-B

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO COPPERWELD

DIMENSÕES 16x3000MM

CAIXA DE PASSAGEM / ATERRAMENTO
ESCALA: 1: 25
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PLANTA ELÉTRICA
ESCALA: 1: 1000

LEGENDA

Descrição
Símbolo

Identificação dos condutores ao longo da(s) tubulação(ões) onde:

1- neutro;

2- fase;

3- terra.

4- retornos simples;

Aterramento (nota 07)

1234

Caixa de passagem em concreto pre-moldado diâmetro 400mm

com tampa de concreto embutida no piso

Quadro de Comando

Poste ornamental telecônico 9 metros de altura com sistema de

fixação para engasgamento ao solo. Ornamentos fabricados em

tubos de chapa de aço curvo, com suporte para fixação de uma

luminária pública em LED de 200 w

Eletroduto PEAD de PVC embutido no piso 1 1/2"

200W

LED

Poste existente para locação do QCP

5

RS

3#6,0

LEGENDA (ESQUEMA UNIFILAR)

1 Ramal de Rede de Distribuição Urbana (RDU) em BT Interligando no quadro de comando;

2

3

4

5 Alimentador geral, embutido, com indicação das seções dos condutores;

1

CARGA

(1kV)

3 42

Disjuntor geral de proteção, bipolar, de corrente nominal indicada, tipo embutir, linha DIN;

Contator bipolar, corrente nominal indicada e modelo ref WEG;

Relé bimetálico de sobrecorrente com indicação da faixa de ajuste (em ampéres) e modelo ref WEG;

6

(T)RS

3#6,0

(750V)

6 Ligação da caixa de passagem as luminárias, com condutor de seção 6 mm².

2

10 A

DIAGRAMA UNIFILAR

(T)

PLANTA ELÉTRICA, QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA, DETALHES E LEGENDAS.

CONVENENTE:

CABIXI

TIPO:

ELE

DATA:

CONVENENTE:

OBRA:

CONTEÚDO:

LOCAL:

** ESCALA INDICADA EM PLANTAS
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ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CARTA RESPOSTA DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO: 06679 / 21

PORTO VELHO - RO, 07 de Outubro de 2021
TIPO DE PROJETO: PAP
POTÊNCIA TRANSFORMADOR: 0 KVA
TENSÃO DE FONECIMENTO: 127/220 V
PROPRIETÁRIO DA OBRA: PREF. MUN. DE CABIXI
CLASSE:  Poder Público
CPF\CNPJ: 22.855.159/0001-20
TELEFONE: 6933452353
EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI
ENDEREÇO: AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CABIXI-RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃƒO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES
REG. CLASSE: 6544/D  DRT PROJETO: 2320218500061150
TELEFONE:   ; 69981112780

Prezado(a), em atenção à solicitação de análise de projeto acima referida, segue:

Após análise do projeto, conforme as Normas Técnicas desta Concessionária, APROVAMOS o projeto indicado.
APROVADO
Ressalvas: 

NOTAS:
Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por uma empresa legalmente habilitada devendo ser seguida as 
especificações técnicas contidas neste projeto.
Para a solicitação de vistoria/comissionamento do projeto será obrigatoriamente necessaria a apresentação das documentações 
abaixo:

Cópia da carta de aprovação do projeto;
ART de excução de obra;
Termo de Conclução de Obra;
Notas fiscais dos materias utilizados
Notas fiscais de Mão de obra
Laudos de ensaio de transformador (se houver instalação deste)
Termo de garantia do transformador (se houver instalação deste)
Documentos do cliente solicitante (RG,CPF ou CNH)
Procuração (Quando for solicitado pelo responsável técnico) 
Laudo de postes.
Laudo de aterramento.

O Projeto aprovado tem validade de 2(dois) anos a contar a data de emissão dessa carta. Após vencimento, submeter nova análise 
dentro das normas vingentes.

UTILIZE NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PROJETISTAS:
E-MAIL: analisedeprojetos.ero@energisa.com.br; TELEFONE: (69) 98406-9603.
NOSSO ATENDIMENTO É REALIZADO AS TERÇAS E QUINTAS DAS 14:00h ÀS 17:00h, NA SEDE DA ERO.

 
________________________________
DMITRY VIANA PEDROTE
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

____________________________________________________________________________________________________________________________

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Est.: 00.025.563/7

AV IMIGRANTES, 4137, INDUSTRIAL, PORTO VELHO, RO - CEP 76.821-063
Tel.:  - www.energisa.com.br
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ART de Obra ou Serviço
2320218500061150CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES
Título do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO

TRABALHO / 
RNP: 2310641090

Registro: 6544D RO

Empresas.: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA  EIRELI Registro: 3136EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREF. MUN. DE CABIXI CPF/CNPJ: 22855159000120

RUA AVENIDA TAMOIOS Bairro.: CENTRO Telefone.: 6933452353

Nº.: 4031 Comp.: Cidade.: CABIXI UF: RO CEP.: 22855159

Contrato: 038/2021 Celebrado: Vinculado à ART: 
Valor: 1.000,00 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Órgão Público Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV. GUARANI, ENTRE RUA CARIJÓS E LINHA 11 Bairro: CENTRO Telefone.: 6933452353

Nº: S/N Comp.: Cidade: CABIXI UF: RO CEP.: 22855159

Data de Inicio: 13/08/2021 Previsão de término: 21/09/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PREF. MUN. DE CABIXI CPF/CNPJ: 22855159000120

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 42,00 Postes

PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1.330,00 m
ESPECIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1.330,00 m
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1.330,00 m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade: ________________________

Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES - 946.013.802-00______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREF. MUN. DE CABIXI - 22.855.159/0001-20______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.

CHAVE: 8B545-341E4-D759A-6E133-D6F14

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA GUARANI - PROJETO - ORÇAMENTO - MEMORIAIS - ESPECIFICAÇÃO

Valor ART R$ 88,78 Registrada em: 13/08/2021 Codigo: AUT Valor Pago: 88,78 Nosso Número: 14000008500061150 Versão do Sistema



09/02/2022 11:21 SEI/ABC - 0022895908 - Certidão

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25380796&in… 1/1

 
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP 

  

CERTIDÃO N°1

Processo Administra�vo: Nº 0069.375234/2021-56

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED NA AVENIDA GUARANI

 

Cer�fico e dou fé, para os devidos fins, por meio desta cer�dão validar o Plano de
Trabalho (ID SEI 0022895880), que tem por objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED NA
AVENIDA GUARANI, no município de Cabixi - RO.

 

IZAEL DIAS MOREIRA 

Prefeito do Município de Cabixi 

 

ERASMO MEIRELES E SÁ

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

Documento assinado eletronicamente por Izael Dias Moreira, Usuário Externo, em 16/12/2021, às
09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erasmo Meireles E Sá, Secretário(a), em 16/12/2021, às
10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0022895908 e o código CRC B2F1A240.

Referência: Caso responda esta Cer�dão, indicar expressamente o Processo nº 0069.375234/2021-56 SEI nº 0022895908

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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1. DADOS DO PROPONENTE 

 
Órgão/instituição proponente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

C.G.C. 
22.855.159/0001-20 

Endereço 
Av. Tamoios, nº 4887 

Cidade 
CABIXI 

UF 
RO 

CEP 
76.994-000 

(DDD) 
Telefone/Fax 

E.A. 
Municipal 
MUNICIPAL 

Conta corrente Banco (nome e nº) 
BANCO DO BRASIL 

Agência (nome e nº) Praça de pagamento 

Nome do responsável pela instituição 
IZAEL DIAS MOREIRA 

C.P.F. 
340.617.382-91 

R.G./Órgão expedidor 
 

382286 SSP/RO 

Cargo 
PREFEITO 

Função 
CHEFE DO 
EXECUTIVO 

Matrícula 
0001 

Endereço completo 
Rua Pitaguaras, 2650, PT 86 

CEP 
76.994-000 

(DDD) Tel./Fax 

E-mail: 

 

2. OUTROS PARTÍCIPES (Interveniente ou Executor) 

 
Órgão/instituição C.G.C. E.A. 

Endereço completo (DDD)Telefone/Fax CEP 

Nome do responsável pela instituição C.P.F. 

R.G./Órgão expedidor Cargo Função Matrícula 

Endereço completo CEP (DDD) Tel./Fax 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do projeto 
 

Implantação de Iluminação Pública à LED 

Período da execução 

Início Término 

ALR 90 DIAS 

Identificação do objeto 

O presente projeto tem como objetivo, a Implantação de Iluminação 

Pública Em Led na Avenida Guarani 

Justificativa da proposição 

 

Objetivo do município de Cabixi em parceria com o Governo do Estado 

se caracteriza em obter recurso financeiro para pleitear ações voltadas ao interesse 

da melhoria na infraestrutura básica, promovendo o desenvolvimento sustentável da 

região. 

A proposta tem por objetivo a Implantação de Iluminação Pública Em Led 

na Avenida Guarani, contribuindo com a melhoria da infraestrutura na área de 

segurança pública, contribuindo com o desenvolvimento a qualidade de vida da 

comunidade local, apoiando a elaboração e implementação de infraestrutura. 

Espera-se como resultado com a execução do presente projeto promover 

a melhoria da trafegabilidade de veículos e pessoas no respectivo trecho da cidade, 

buscando desenvolvimento socioeconômico, fomentando a economia local além de 

desenvolvimento do município. Espera-se ainda, desta forma favorecer o turismo, o 

comércio, e o lazer noturno. 

Sendo nossa proposição prioritário solicitamos que o parecer conclusivo 

seja favorável à execução do objeto proposto, visto que essa obra em muito 

contribuirá para o bem comum. 

Em vista disso, seguimos a orientação do Ofício-Circular nº50/2021/CASACIVIL- 

GAB que orienta os municípios para participarem das Ações do Governo da Cidade atuando 

nas melhorias urbanas com o urbanismo. O município apresentou o Projeto Básico de 

Engenharia contendo as peças técnicas de Projeto de instalações elétricas, memoriais 

descritivos e especificações técnicas e Orçamento Detalhado. A título de contrapartida, o 

Município custeou a elaboração do projeto no valor de R$ 21.996,47 (vinte e um mil, 

novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme detalhado nos 

anexos 5 e 6, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso, respectivamente. 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Meta 
Etapa 

/ 
Fase 

Especificação Indicador físico 

Quant. Und Início/Termino 

 

1.0 

 IMPLANTAÇÃO  DE  ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EM LED NA AVENIDA 

GUARANI 

 
 

01 

 
 

Und 

 
90 Dias 

ALR 

 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 01 Und 
90 Dias 

ALR 
 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 
 

01 

 

Und 
90 Dias 

ALR 

 3.0 MOVIMENTO DE TERRA 01 Und 
90 Dias 

ALR 
 

4.0 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA 
 

01 

 

Und 
90 Dias 

ALR 

 5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 Und 
90 Dias 

ALR 

 

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza de Despesa  
 

Total 

 
 

Concedente 

 

Proponente 
Elaboração do 
projeto básico 

Código Especificação 

 

44.40.42 
Investimento/Transferências a 

Municípios/Auxílios 

 

R$ 529.017,55 
 

R$ 507.021,08 
 

R$ 21.996,47 

     

TOTAL GERAL R$ 529.017,55 R$ 507.021,08 R$ 21.996,47 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Concedente: 

 
 
 

Proponente (Contrapartida): 

Meta Parcela 
Única 

1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 5º Parcela 6º Parcela 

 R$ 0,00       

*Nota Explicativa: O valor tocante à contrapartida será considerado o valor que o Município desembolsou 

para a elaboração do projeto de engenharia (projeto básico), de acordo com o plano de aplicação. 

Meta Parcela 
Única 

1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 5º Parcela 6º Parcela 

 507.021,08       
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7. DA CONTRAPARTIDA 

 

A contrapartida será oferecida por meio de repasse de serviços, de acordo com o art. 6º, § 1º, 
do Decreto n. 26.165/21 consistente na elaboração do projeto de engenharia (projeto básico), 
o qual perfaz a quantia de R$ 21.996,47 (vinte e um mil novecentos e noventa e seis reais e 
quarenta e sete centavos). 

 

8. DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE: 
 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova 
junto ao Governo do Estado, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que 
inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal 
direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, na forma deste plano de trabalho. 

A execução será de forma direta pela prefeitura. 

Cabixi/RO – agosto de 2021 
Local e data 

IZAEL DIAS MOREIRA 

Prefeito Municipal 

APROVADO 

PORTO VELHO / /2021 ASSINATURA/CARIMBO DO CONCEDENTE 
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