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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
OBJETO: Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública de Baixa e Alta Tensão.  
 

Local: Todo o perímetro Urbano do Município de Cabixi/RO e seus Distritos 

 

 

 

1. - INTROTUÇÃO: 
 
O presente memorial descritivo tem como objetivo definir a contratação de empresa 

prestadora de serviços em rede de baixa e alta tensão para uso de iluminação pública, descrever 
os serviços a serem contratados, para manutenção e detalhes operacionais das instalações 
elétricas de iluminação do Município de CABIXI, e seus Distritos, compreendendo todos os 
tópicos relacionados e necessários ao bom funcionamento dos equipamentos destinados a 
Iluminação das vias públicas, tais como Ruas e Avenidas do perímetro urbano, praças, 
monumentos, ginásio poliesportivo, pátios e áreas livres de: escolas, prédios dos orgãos 
municipais, abrangendo substituições de luminárias e seus componentes, bem como os circuitos 
elétricos de alimentação e instalações de luminárias novas, nas seguintes condições: 

   
 
1.2 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 
 
Os serviços de manutenção das instalações elétricas de iluminação deverão ser 

executados, seguindo-se as normas de segurança no trabalho, atendendo os critérios da NR10, 
bem como buscar a melhoria da iluminação das vias públicas, obedecendo os mais novos 
conceitos de eficiência energética. 

 
a) RUAS: Para as luminarias instaladas nos postes da rede elétrica de baixa tensão da 

concessionária ELETROBRAS, deverão ser objeto de manutenção; os pontos de conexão entre 
condutores, os fios de ligação entre a rede da concessionária e os reatores bem como do reator 
ao relé fotoelétrico e deste até o bocal da lâmpada. 
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Uma vez testado a continuidade dos condutores, o eletricista deverá certificar-se do 
funcionamento do relé fotoelétrico, obstruindo seu orificio fotovoltaico de forma a simular a 
condição noturna de iluminação ambiente, diante disso o relé deverá atuar fechando contato 
interno assim energizando o reator e consequentemente a lâmpada da luminária. 

Certificado que os componentes testados estão em perfeito funcionamento, a luminária 
deverá acender a lâmpada, caso isso não ocorra, deverá ser providenciado a sua substituição. 

Constatado qualquer outra falha de seus componentes, o mesmo deverá ser substituido 
antes da lâmpada, para se evitar a substituição desnecessária da mesma. 

Os serviços deverão ser realizados, com auxílio de cesto aéreo isolado, escadas de 
materiais isolantes tais como madeira tratada e fibra de vidro, nos casos de postes de concreto 
tipo duplo “T”, cinturão de segurança próprio para eletricista de rede com talabarte, para sua 
sustentação junto ao poste, as atividades manuais próximo a rede elétrica energizada, deverá 
ser protegida através de luvas de borracha isolante para baixa tensão, com luva de cobertura 
em couro e ferramentas manuais tais como alicate e chave inglesa deverão ser igualmente 
isoladas para 1kV, contribuindo para sua segurança. 

O acesso do eletricista ao topo da luminária deverá feito por cesto aéreo isolado 
sustentado e movimentado por sistema hidráulico veicular, comandado pelo próprio eletricista, 
com travamento mecânico automático dos pistões e sua base, garantindo toda condição de 
segurança ao eletricista durante o trabalho. 

 
b) AVENIDAS: A iluminação pública das Avenidas apresentam características diferenciadas 

daquelas encontradas nas ruas do Município, sendo necessário adoção de procedimentos com 
algumas particularidades descritas. 

As Avenidas com trecho de iluminação dupla fixada nos postes da rede elétrica existente 
no canteiro central da mesma deverão receber atenção especial, na verificação dos seus 
componentes, visto que as duas luminárias são comandadas por um único relé fotoelétrico, no 
caso de falha neste componente as duas luminárias ficarão apagadas, devendo ser substituido o 
mesmo quando for o caso. 

Os demais procedimentos adotados neste trecho de Avenidas seguem o mesmo já 
descrito para luminárias das ruas. 

Ainda tratando-se das Avenidas, porém, onde as mesmas são iluminadas através de 
superposte circular de até 18 metros instalados no canteiro central e alimentados por 
transformador próprio e rede elétrica subterrânea, os procedimentos deverão ser:  

Iniciar com a verificação das partes que compõe o posto de transformação para 
alimentação destes circuitos onde incluem-se as cruzetas de madeira, isoladores de alta tensão, 
chave fusível, pára-raio de distribuição e condutores interligando os terminais primários do 
transformador. O tranformador também deverá receber manutenções preventivas tais como: 
verificação de vazamentos de óleo isolante, trinca de isoladores, soldas, pintura da caixa 
metálica estrutural bem como seus contatos elétricos nas muflas primárias, secundárias e 
aterramento de carcaça. 

O ramal secundário de alimentação do quadro de comando e proteção de cada circuito, 
fica instalado no mesmo poste do posto de transformação, recebendo cabos elétricos isolados 
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e protegidos através de eletroduto de PVC ou ferro galvanizado a fogo, com um cabeçote de 
aluminio fixado em sua parte superior objetivando evitar a entrada de água no eletroduto, cuja 
manutenção deverá garantir sempre a melhor fixação do eletroduto e proteção dos cabos 
elétricos no trecho entre transformador e quadro de comando. 

Para proteção e comando do circuito alimentador, o quadro de comando e proteção 
deverá ser composto por uma caixa metálica com tampa articulada e borracha de vedação com 
travamento através de cadeado para evitar ataques de vandalismo, garantindo seus 
componentes internos tais como: disjuntor geral, fusível diazed e chave contatora contra 
intemperes tais como chuva, poeira,etc. Também deve ser objeto de manutenção a sólida e 
rígida fixação da caixa metálica ao poste do posto de transformação. 

Do quadro de comando em diante o circuito alimentador é formado por condutores de 
cobre isolado para 750V, protegido por eletroduto de ferro galvanizado até uma caixa de 
passagem embutida na calçada próxima ao poste, de onde o mesmo circuito atravessa uma 
pista da Avenida através de uma instalação subterrânea obrigatoriamente protegida por 
eletroduto de ferro galvanizado à fogo instalado a uma profundidade mínima de 50 cm até 
outra caixa de passagem instalada no solo do canteiro central, sendo necessário a manutenção 
de todas conexões, preservação da isolação, substituição de cabos, limpeza das caixas de 
passagem, drenagem de águas pluviais, substituição de eletrodutos e todos componentes do 
circuito, de modo a garantir a perfeita condução de corrente elétrica sem que hajam fugas 
elétricas e curto circuito. 

No canteiro central a rede alimentadora dos superpostes encontra-se submersa a baixa 
profundidade, e seu eletroduto deteriorado em alguns pontos, necessitando a substituição dos 
mesmos, sendo instalados a uma profundidade mínima de 50 cm, bem como suas caixas de 
inspeção e passagem de alvenaria, localizadas proximo a cada poste, deverão ser sustituidas por 
caixas premoldadas em concreto circular com tampa e pedra seixo ou brita na sua parte inferior 
de modo a facilitar o escoamento de água para o solo, evitando que a mesma atinja o interior da 
tubulação de eletrodutos e condutores elétricos. 

Em cada superposte, estão instaladas uma luminaria com quatro pétalas, tendo sua 
ligação com o circuito alimentador através de condutores de cobre isolados para 750V, subindo 
do solo ao topo do poste, pelo seu interior, devendo ser mantida sua isolação intacta ou mesmo 
sua subtituição por cabos multiflex com isolação de 0,6/1kV, nas luminárias encontram-se 
alojados os reatores, ignitores, capacitores e lâmpadas, que serão pontos de inspeção, 
manutenção e substituição, ainda existem nas luminárias, uma proteção de acrílico, servindo 
como proteção das lâmpadas e corpo ótico prismático. 

Já nas Avenidas onde o sistema de iluminação tem algumas particularidades, que diferem 
das demais avenidas, por serem os postes metálicos com até 18m de comprimento, e suas 
lumináias estarem instaladas em braços ornamentais modelo duplo lateral, sendo necessário o 
cesto aéreo com sustentação hidráulica (guindaste) a forma mais segura para o aceso, onde 
encontram-se as luminárias com seus reatores, ignitores, capacitores e lâmpadas, desta forma 
torna-se indispensavel o uso desse equipamento hidráulico veicular de grande porte, e grande 
alcance mínimo de 20m de altura. 
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A alimentação dos circuitos das Avenidas onde não possuem transformadores próprios 
para Iluminação, as mesmas são alimentadas diretamente da rede elétrica de baixa tensão da 
concessionária, existente nas laterais da mesma, seguindo os mesmos critérios e pontos de 
manutenção, citados para as demais avenidas. 

Para Avenidas com iluminação instalada no posteamento da rede elétrica lateral deverão 
ser adotados os mesmos procedimentos para manutenção dos demais pontos de iluminação, 
mesmo quando estas forem dotadas de luminárias maiores, de modo a possibilitar a instalação 
de lâmpadas mais potentes com alcance mais abrangente de seu foco luminoso. 

 
c) PRAÇAS PÚBLICAS: 
Nas Praças Públicas onde a iluminação segue os padrões das Avenidas com iluminação 

central e alimentação subterãnea, os procedimentos de manutenção também deverão 
obedecer mesmo roteiro de tarefas, cabendo a empresa a substituição de lâmpadas, reatores, 
condutores, luminárias, bem como a manutenção de todo seu sistema central de proteção e 
operação instalado na mureta do padrão de entrada da praça. 

 
 
1.3 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 
 
Nas ruas e avenidas onde existem rede elétrica de baixa tensão, as luminárias deverão ser 

montadas com a ligação de fios ao bocal, encaixe da luminaria ao braço de sustentação e fiação 
no mesmo, para sua colocação ao poste, devera ser feita com o uso de ferramental apropriado, 
EPI’s, EPC’s, bem como auxílio de cesto aéreo isolado onde um eletricista segurando a luminária 
posiciona a mesma com sua base (sapata ou furação direta no braço) junto ao poste, e outro 
eletricista providencia sua fixação ao poste através dos parafusos de fixação da mesma, 
interligando demais componentes como reator, relé, base para relé e ligação dos condutores de 
alimentação aos estribos da rede secundária, obedecendo igualmente os critérios de segurança 
citados na manutenção das mesmas, uma vez a luminaria devidamente fixada ao poste, o 
eletricista sustentado pelo cesto aéreo procede a colocação da lâmpada na luminária. 

  Onde não houver rede elétrica, sendo necessário e a critério da Prefeitura Municipal, 
deverá a prestadora de serviços providenciar relação de materiais necessários para a aquisição 
por parte da Prefeitura, conferir seu recebimento e proceder a construção da rede de 
alimentação e demais equipamentos, instalação dos postes, condutores e luminárias adequadas 
ao atendimento dos transeuntes com iluminação pública daquele local. 

 
 
 
1.4 – DESCRIÇÃO DAS NORMAS TÉCNICA APLICÁVEIS:  
 
O projeto foi elaborado observando-se os critérios econômicos, atendendo ainda as 

normas de segurança, confiabilidade e eficiência de acordo com as Normas Técnicas da 
ELETROBRAS Distribuição Rondônia S/A, e Normas Regulamentadoras abaixo: 
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 IT-005.01 (Montagem de Rede Aérea Urbana);                                                                                                                                                                                                          

 IT-003.01 (Redes Aéreas Urbanas); 

 IT-003.04 (Apresentação de Projetos de Rede de Distribuição e Subestação 

Rebaixadora); 

 IT 003.03 (Iluminação Pública); 

 IT-002.11 (Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas urbanas de distribuição de 

E.E.); 

 NR 10 (Norma Regulamentadora para trabalhos com eletricidade). 

 NR 12 (Norma Regulamentadora para trabalho em máquinas e equipamentos). 

 NR 35 (Norma Regulamentadora para trabalho em altura) 

 
1.4 – MANUTENÇÕES PREDIAIS:  
 
Ficará sujeito a critério do Município os serviços de manutenção de todo sistema de 

iluminação nos pários dos predios públicos, tais como Escolas, Creches, Hospital, Secretaria de 
Obras, Prefeitura, Quadras poliesportivas, Ginásio Poliesportivo e outros que possam interessar, 
atendendo as características de cada situação, podendo ser necessário o uso de andaimes, 
escadas extensíveis, demais ferramentais como EPI´s e EPC´s adequados ao desempenho dos 
serviços, ficando a cargo o Município o fornecimento total dos materiais de consumo a serem 
utilizados nesses casos. 

Excluem-se das manutenções prediais as instalações de salas fechadas e instalações 
elétricas prediais, tais como circuitos internos de tomadas de força e iluminação. 

 
 
1.4 – SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORES:  
 
A contratada também deverá dispor de caminhão equipado com guindaste veicular com 

cesto aéreo, para prestar serviços de apoio à equipe de poda de árvores da Secretaria de Obras, 
quando árvores obstruem as luminárias, causando o sombreamento da iluminação artificial, 
bem como em outras situações onde forem solicitados os serviços. 

Cabendo a contratada exclusivamente o serviço de guindaste com cesto aéreo para 
levantamento de um funcionário da Secretaria de obras responsável pela execução do serviço 
de poda, e também a sustentação dos galhos a serem cortados evitando que os mesmos caiam 
sobre casas e quaisquer outros locais indesejados. 

 
 

2 – CRITÉRIOS DO CONTRATO 
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2.1 – DA EMPRESA:  
 
A contradada deverá obedecer todos critérios de segurança no trabalho, bem como 

fornecer todo ferramental e equipamentos ao bom desempenho das atividades objeto deste 
projeto, bem como uma equipe de profissionais treinados e aptos ao desempenho das 
atividades de eletricista de rede de Alta e Baixa tensão, reconhecidos pela concessionária local 
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA S/A.  

Possuir caminhão equipado com Guindaste com momento de carga útil de 43.000kgm ou 
superior, capacidade de giro de 334º e alcance mínimo 20m de altura, comprovado em seu 
gráfico de carga, destinado a manutenção da iluminação no estádio Municipal e auxílio á 
secretaria de obras nos serviços de poda de árvores e demais movimentações de maquinas e 
equipamentos quando necessário. 

Possuir o equipamento Guindaste hidráulico veicular com cesto aéreo isolado para 46kV, 
escadas de material isolante tipo fibra de vidro, instrumentos e ferramental para o desempenho 
dos serviços de manutenção contratados, todos de acordo com as especificações da NR10. 

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 24h após a solicitação por escrito 
ou meio eletrônico, feita pela secretaria de obras do Município. 

Ter em seu quadro técnico, técnico de nível superior com habilitação junto ao CREA para 
desempenho do cargo de responsável técnico pelo serviço de manutenção da Iluminação 
Pública de todo o Município. 

O responsável técnico bem como veículos, equipamentos e ferramentais da empresa 
deverão ficar sediados no município ou na impossibilidade disso, ficarem sediados a uma 
distância máxima de 80km do mesmo. 

A empresa deverá possuir registro junto ao CREA bem como seu responsável técnico. 
Emitir relatório mensal com todos serviços executados. 
Deverá desempenhar todo seu trabalho respeitando rigorosamente as normas de 

segurança no trabalho, NR10, normas da concessionária ELETROBRÁS, e demais procedimentos 
definidos neste projeto e pelo Município. 

Fica a cargo da contratada, o fornecimento de todo material de consumo utilizado para 
manutenção da Iluminação Pública, tais como lâmpadas, reatores, base para relé, relé 
fotoelétrico, bocais e condutores elétricos adequados para essa finalidade, excetuando-se todo 
e qualquer material permanente e / ou de consumo, necessários a instalação de novas 
luminárias ou novos pontos de iluminação, ficando a cargo do Município o fornecimento de tais 
materiais. 

 
2.2 – DO MUNICÍPIO:  
 
Providenciar o pagamento das faturas após sua certificação por quem de direito, 

mensalmente, nos casos onde a contratada apresentar medição maior do que o valor 
estipulado, seu remanecente ficará acumulado para pagamento nos meses subsequentes. 

 


