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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

 

 

a) OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / MÃO DE OBRA / 

EQUIPAMENTOS 

 

1. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 1.1  CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DAS UNIDADES DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

Descrição: O serviço contempla o cadastramento georreferenciado, com as 

normas e padrões de georreferenciamento nacionalmente adotados, com objetivo de 

assegurar a gestão e integridade, além de inventariar a rede de iluminação pública 

neste município.  

Unidade de Medição: O custo unitário remunera os serviços indicados, 

executados em qualquer ponto do Município de Rio Grande da Serra, inclusive o 

deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e 

descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico 

determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da NBR 13.133. 

 

 1.2  ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA 

Descrição: Gestão do recebimento das ocorrências e realização das ações de 

manutenção, modernização e ampliação, por meio do Centro de Controle Operacional 

e Teleatendimento (24 horas), softwares e sistemas de operação e gestão, 
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desenvolvimento de projetos executivos de elétrica, conforme normas técnicas e 

concessionária vigentes, necessários a ampliação de rede, e utilização de equipamento 

tipo Guindauto necessários a execução de manutenção da rede de iluminação pública 

e Caminhonete para a realização das rondas e atendimentos, conforme especificações 

do Termo de Referência. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por mês de assessoria prestada. 

 

b) MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO:  

Os serviços abaixo elencados compreendem o fornecimento de materiais e 

mão de obra para instalação e são medidos instalados e em funcionamento.  

 

2. LUMINÁRIAS / LÂMPADAS / COMPONENTES 

 2.1  LUMINÁRIAS 

 2.1.1  LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 

250W  

Descrição: As luminárias deverão ser hermética, em alumínio fundido para 

lâmpadas com até 250 watts, lente de vidro temperado, índice de proteção IP 66, base 

E 40, corpo com espaço para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminária, 

modelo Surya da Repume ou similar.  

O material, bem como componentes necessários a fixação, deverão estar de 

acordo com as normas da ABNT. Para garantir um bom funcionamento e durabilidade 

do equipamento deverá ser resistente à corrosão, e a montagem deverá seguir as 

recomendações do fabricante. O Produto deverá ser testado de acordo com as normas 

técnicas oficiais vigentes.  

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de aparelho de 

iluminação instalado. O custo unitário não remunera lâmpadas e reatores.  

 

 2.1.2  LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, 

EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W 
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Descrição: Corpo em alumínio injetado, lente em Polimetilmetacrilato (PMMA), 

marca G Light ou similar, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo 

anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos, deve 

possuir um sistema de monitoramento de temperatura interno, para que em 

condições anormais de operação, reduza a potência e controle a temperatura nos LEDS 

e DRIVER, com temperatura da cor entre 5.000 à 6.500K e índice de reprodução de cor 

mínimo de IRC=70; com lentes e LEDS de eficiência 12lm/W, montados em placa de 

circuito impresso do tipo METAL CORE PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua 

característica de melhor condutividade térmica; com eficiência luminosa superior a 

88lm/w; com fluxo luminoso de alta eficiência tecnológica; conjunto ótico com 

manutenção do fluxo luminoso L70 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima 

para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de 

alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°c a +50°c, e 

média ambiente não superior a +35C, num período de 24 hs; opcional pode ser 

fornecido com tomada para rele fotoeletrônico de acordo com a norma ABNT 

NBR5123; a fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao 

alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,99; deverá ter 

eficiência superior a 92%, Tensão de operação de 198 V a 250 V, com distorção 

harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, em conformidade com a IEC 61000-3-2; 

deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da 

luminária de, no mínimo, 70.000horas. Com sistema de manutenção de acesso ao 

corpo ótico e alojamento dos equipamentos, sem uso de ferramentas do tipo “tool 

free”; fixação em ponta de braço de diam. entre 48-60mm, deverá dispor de ajuste de 

inclinação –5º, 0º, +5º; parafusos de fixação em aço inoxidável, garantia de 5 anos; 

Deverá atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, 

cutoff. O Produto deverá ser testado de acordo com as normas técnicas oficiais 

vigentes.  

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de aparelho 

completo de iluminação instalado.  
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 2.2  LÂMPADAS 

 2.2.1  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO – 70 W 

Descrição: Vapor de sódio 70 W, base E27, fluxo luminoso após 100 horas - 

5.600 lumens, referências: SON 70W da Philips ou similar. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de lâmpada 

especificada instalada.  

 

 2.2.2  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO – 150 W 

Descrição: Vapor de sódio 150 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas – 

15.000 lumens, referências: SON 150 W da Philips ou similar. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de lâmpada 

especificada instalada.  

 

 2.2.3  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO – 250 W 

Descrição: Vapor de sódio 250 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas – 

27.000 lumens, referências: SON 250 W da Philips ou similar. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de lâmpada 

especificada instalada.  

 

 2.3  COMPONENTES 

 2.3.1  FOTOCÉLULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W 

Descrição:  

a) Tipo de acionamento interno: térmico, magnético ou eletrônico. 

b) Tensão: 220 V 

c) Carga mínima: 1800 VA 

d) Contatos: normalmente fechados 

e) Sensibilidade 

• Liga - 5 a 12 lux 

• Desliga - 10 a 60 lux 

f) Dispositivo de regulagem: mecânico, ótico ou ótico e mecânico 
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g) Envelope: policarbonato ou material equivalente estabilizado contra 

radiação ultravioleta e resistente a intempéries 

h) Suporte de montagem: em resina fenólica tipo "baquelite" ou material 

equivalente 

i) Encaixe: deve ter os contatos de latão ou material equivalente rigidamente 

fixado 

j) Fixação e vedação: o suporte de montagem deve ser preso ao envelope, 

através de parafusos de aço galvanizado ou de metal (liga) não ferroso, exceto 

alumínio, provido de gaxeta de vedação de espuma de borracha ou material 

equivalente, devendo assegurar adequada fixação e vedação 

k) Selagem: o relé foto elétrico, após sua montagem final, deverá ser selado 

com lacre ou material similar, preferencialmente nos parafusos que fazem a fixação do 

suporte de montagem ao envelope 

l) Marcações: gravadas em relevo na parte externa do suporte as indicações: 

instalado, retirado, mês, ano, e os respectivos números 

m) Ensaios: executar ensaios de recebimento inclusive os testes de 

comportamento a 70° C e capacidade de fechamento dos contatos conforme NBR 

5123 e 5169 

n) Norma de referência para fabricação: 

NBR-5123 - relé fotoelétrico para iluminação pública (especificação) 

NBR-5169 - relé fotoelétrico para iluminação pública (método de ensaio) 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de fotocélula 

especificada instalada. 

 

 2.3.2  REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO – 70 W/ 220 V 

 2.3.3  REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO – 150 W/ 220 V 

 2.3.4  REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO – 250 W/ 220 V 

Descrição:  

a) Tratamento da chapa: zincagem classe b (6 imersões) 

b) Encapsulamento: resina poliéster 
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c) Tampa: deve ser fixado ao envelope por meio de parafusos, de material 

resistente à corrosão, possuir juntas de vedação resistentes a temperatura e 

intempéries, permitir a fixação de relés fotoelétricos. 

d) Capacitor: quando necessário corrigir o fator de potência, os capacitores 

deverão ser de polipropileno metalizado e instalado dentro do envelope, mas 

externamente ao enchimento de resina. Deve ser tipo descartável, de forma que 

facilite a sua reposição. Sua fixação ao envelope deve ser feita com braçadeira 

metálica e parafusos. As ligações ao circuito elétrico devem ser por meio de 

conectores terminais e emendas pré-isoladas, tipo desconectável. Os capacitores 

devem ser para 250 V e suportar uma elevação de temperatura de 80° C em relação a 

temperatura ambiente de 40°C. 

e) Ignitor: quando for necessário utilizar ignitores, os mesmos devem ser 

instalados de forma idêntica à dos capacitores. 

f) Grau de proteção: IP55. 

g) Fator de potência mínimo: 0,92 alto fator de potência. (caso necessário, 

efetivar correção para este valor). 

h) Tensão nominal: 220 V, 60 Hz. 

i) Potência: de acordo com a lâmpada que acionará. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de reator 

especificado instalado. 

 

3. BRAÇOS / ABRAÇADEIRAS 

 3.1  BRAÇOS 

a) Braços para Iluminação Pública 

• Material: tubo de aço-carbono. 

• Dimensões: norma ABNT NBR 8159. 

➢ Braço para luminária em tubo de ferro galvanizado, 1”x1,00m; 

➢ Braço para luminária em tubo de ferro galvanizado, 1”x1,50m; 

➢ Braço para luminária em tubo de ferro galvanizado, 1”x2,80m. 
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• Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-

6323 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser 

isentas de rebarbas e cantos vivos. 

• Características: 

➢ Gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível 

➢ Os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte interna do tubo, na 

parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou rebarbas. 

➢ A garantia indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos. 

➢ Demais especificações conforme NBR-8159-2B e normas complementares. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de braço 

especificado instalado. 

 

 3.2  ABRAÇADEIRAS 

 3.2.1  ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" 

Descrição: O serviço contempla o fornecimento e instalação de abraçadeira 

para instalação de braço metálico tubular em poste de concreto, para atender diversos 

diâmetros. Fabricada em chapa de aço estrutural, galvanizado a fogo conforme NBR 

6323. Fornecida com porcas arruelas e parafusos.  

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de abraçadeira 

especificada instalada.  

 

4. POSTES 

 4.1  POSTE DE AÇO GALVANIZADO  

 4.1.1  POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M 

 4.1.2  POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES  H=7M 

 4.1.3  POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M 

 4.1.4  POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M 

 4.1.5  POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M 
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➢ Material: aço zincado a quente conforme ABNT NBR 7414 e 6323 e SAE 

1010 a 1020 

➢ Fixação: base e chumbadores, ou engastados 

➢ Características da base: idêntica a existente 

➢ Capacidade (esforço): 130 kgf a 30cm do topo até 11m. 170kgf a 30cm do 

topo acima de 11 m 

➢ Aplicação: suporte de luminárias 

➢ Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação 

➢ Furos: devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos 

perpendiculares ao eixo do poste. 

➢ Identificação - gravar de forma legível e indelével: 

 Nome ou marca do fabricante. 

 Data (dia, mês e ano de fabricação). 

 Comprimento nominal em metros. 

 Resistência nominal em dan. 

➢ Tolerâncias: 

 + 50mm para o comprimento nominal 

 + 5mm para as dimensões transversais. 

➢ Inspeção geral: 

 Acabamento, dimensões, furacão e identificação. 

➢ Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos. 

➢ Diversos: gravar n° da ordem de compra e n° de série. 

➢ Fabricante: Conipost, Trópico ou similar 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) do poste 

especificado instalado.  

 

 4.2  POSTE DE CONCRETO 

Tipos 

• Concreto Redondo 

➢ Fixação: engastado no piso 
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➢ Altura: indicada 

➢ Capacidade (esforço: 200 kgf) 

➢ Modelo: conicidade reduzida 

➢ Aplicação: suporte de luminárias 

➢ Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação 

➢ Cobrimento: as ferragens deverão possuir um cobrimento mínimo de 2 cm, 

em qualquer ponto da superfície interna ou externa. 

➢ Dimensões: os postes deverão possuir no topo um diâmetro externo de 

110 mm +/- 5 mm, e sua base não devem possuir diâmetro superior a 400 mm. 

➢ Traço do concreto: deve ser utilizado um traço para o concreto, 

considerando-se utilização em zona salitrosa sujeito a jateamento de areia. A seguir, 

tabela orientativa para utilização: 

 

MATERIAL TRAÇO DA MASSA STATUS 

Cimento posolônico CP - IV 32 RS 1,0 Obrigatório 

Areia fina 1,046 Sugestão 

Brita (9,5mm) 2,394 Sugestão 

Microssilica SEM 500U 10% Sugestão 

Retard VZ 0,25% Sugestão 

Água 0,45 Obrigatório 

Consumo de cimento 482 kg/m3 Sugestão 

Abatimento 40+/- 10 mm Sugestão 

 

➢ Caso o fabricante adote um traço diferente do sugerido acima, o mesmo 

deverá executar os seguintes ensaios, em corpos de prova, com o traço de concreto 

adotado: 

➢ Ensaio de névoa salina - astm b-117 

➢ Ensaio de permeabilidade - NBR 10787 

➢ Ensaio de resistividade elétrica - NBR - 9204 
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➢ Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos 

perpendiculares ao eixo do poste. 

➢ Identificação - gravar de forma legível e indelével: 

 nome ou marca do fabricante. 

 data (dia, mês e ano de fabricação). 

 comprimento nominal em metros. 

 resistência nominal em dan. 

➢ Tolerâncias: 

 + 50 mm para o comprimento nominal. 

 + 5 mm para as dimensões transversais. 

P.S.: A resistência a ruptura não deve ser inferior a 2 (duas) vezes à resistência 

nominal. As armaduras longitudinais devem ter cobrimento de concreto com 

espessura mínima de 20 mm exceto o topo e a base. 

➢ Inspeção geral: 

• Acabamento, dimensões, furação e identificação. 

➢ Ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, cobrimento e absorção 

de água. 

➢ Transporte: deverá ser realizado por empresa idônea, com os devidos 

cuidados, a fim de não danificar os postes, provocando a sua rejeição na obra e 

consequente comprometimento do prazo final da obra. 

➢ Diversos: 

 a garantia, indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos. 

 a conicidade dos postes é de 20 mm/m 

 para o ensaios mecânicos e uso dos postes, o prazo de "cura” não deve ser 

inferior a 28 dias salvo concordância prévia. 

 gravar n° da ordem de compra e n° de série. 

 demais especificações ver NBR-8451 e normas complementares. 

 os postes deverão ser adquiridos em fornecedores aprovados pela 

Prefeitura . 

➢ Fabricantes: Cavan, Eletroposte, Artec ou similar. 
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Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) do poste 

especificado instalado. 

 

5. CONDUTORES / ELETRODUTOS / COMPONENTES DE QUADROS 

ELÉTRICOS 

 5.1  CONDUTORES 

 5.1.1  CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.2  CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.3  CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.4  CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.5  CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.6  CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 – FLEXÍVEL 

 5.1.7  CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 

Descrição: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor 

especificado inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a 

execução de emendas e derivações. Os condutores são normalmente isolados, classe 

0,7/1kV, com cabos de cobre singelos na rede subterrânea e, na aérea, predominam os 

cabos de alumínio isolados, os cabos deverão prover uma configuração segura em caso 

de falha de componentes de um dos circuitos, mantendo o logradouro parcialmente 

iluminado.  

Unidade de Medição: O serviço será pago por metro (m) de cabo especificado 

instalado. 

 

 5.1.8  CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 

 5.1.9  CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 

 5.1.10  CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM², LATÃO, SIMPLES  

Descrição: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos. 

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência a 

corrosão. 

Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. 
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Acabamento: Estanhado. 

Norma: UL-486A-486B 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) do conector 

especificado instalado. 

 

 5.2  ELETRODUTOS 

 5.2.1  DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM 

PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCLUI 

CONEXÕES 

 5.2.2  ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA – 3" 

 5.2.3  ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA – 4" 

 5.2.4  ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA – 2" 

Descrição: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do 

eletroduto especificado, inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, 

buchas e arruelas. 

 

• ELETRODUTO PEAD 

a) Instalação: diretamente enterrada no solo, conforme instruções do 

fabricante 

b) Bitola: idêntica à existente ou indicada no projeto quando for solicitado 

prolongamento de rede. 

 

• ELETRODUTOS DE POLIETILENO 

a) Material construtivo: Polietileno flexível de alta resistência 

b) Bitola: idêntica à existente ou indicada em projeto (em polegadas) 

c) Norma de referência para fabricação: 

d) Nbr 15715  - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 

infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações. 

e) Referência: Tigre ou similar 
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Unidade de Medição: O serviço será pago por metro (m) de duto/eletroduto 

especificado instalado. 

 

 5.3  COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS 

 5.3.1  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A 

 5.3.2  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A 

 5.3.3  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A 

 5.3.4  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A 

• Características dos Contatores de Força 

 
 Classe de tensão: 600 V 

 

 Corrente nominal: conforme diagramas unifilares ou idêntico ao existente 

 

 Tipo de carga a ser acionada: indutiva (de iluminação) 
 

 Regime de ligação: permanente 

 

 Número de contatos auxiliares: conforme diagrama unifilar ou idêntico ao existente 

 

• Características dos Contatores Auxiliares 

 
 Classe de tensão: 600 V 

 

 Corrente nominal: 10A (220 VCA) 
 

 Número de contatos: conforme diagrama unifilar ou idêntico ao existente 

 

• Fabricantes: Siemens, Klockner, Schneider ou similar. 
 

Descrição: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do 

respectivo componente especificado, bem como todo o material para fixação no 

quadro e inclusive a ligação do circuito de comando e força. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) do respectivo 

componente instalado. 

 

 5.3.5  ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA – 15KV 
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Descrição: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do 

respectivo componente especificado, bem como todo o material para fixação e 

inclusive a ligação.  

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) do respectivo 

componente instalado. 

 

 5.3.6  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 35 A 50A 240V 

 5.3.7  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V  

 5.3.8  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V 

Descrição: Construídos em material termoplástico, com acionamento manual, 

através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir disparador bimetálico para 

sobrecorrente e disparador magnético e instantâneo para proteção contra curto-

circuito. Características Gerais: 

a) Corrente nominal: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  

b) N° de polos: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente 

c) Capacidade de ruptura: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  

d) Referência de fabricante: Siemens, Schneider ou similar 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de disjuntor 

especificado instalado. 

6. REMOÇÕES / RETIRADAS 

 6.1.1  REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção do aparelho de iluminação 

especificado inclusive eventuais componentes elétricos a ele agregados, quando 

inaproveitáveis e concomitantemente removíveis. 

  Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de aparelho de 

iluminação removido. 
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 6.1.2  REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção do componente elétrico 

especificado, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de iluminação. 

 Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de soquete, 

lâmpada, placa difusora ou reator removido. 

 6.1.3  REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção do componente elétrico 

especificado, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de iluminação. 

  Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de reator 

removido. 

 6.1.4  REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção da cruzeta de ferro ou braço 

de luminária especificada, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de 

iluminação. 

  Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de cruzeta de ferro 
ou braço de luminária removida. 

  

 6.1.5  RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO 

 6.1.6  RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO 

 6.1.7  RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA 

Descrição: O custo unitário remunera a retirada do poste especificado, 

exclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes elétricos a ele agregados, 

bem como a limpeza e guarda do material reaproveitável e os serviços de reaterro e 

apiloamento da cava resultante, quando engastados no solo. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de poste retirado. 

 

 6.1.8  REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 

 6.1.9  REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 

 6.1.10  RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 
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Descrição: O custo unitário remunera a remoção de enfiação elétrica com 

instalação e bitola conforme especificado, sem a concomitante remoção da respectiva 

tubulação, inclusive eventuais suportes, terminais ou conectores de pressão a ela 

agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por metro (ml) de enfiação elétrica 

removida, considerando-se o comprimento efetivo dos respectivos fios e cabos. 

 

 6.1.11  REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção do conector especificado, sem 

a concomitante remoção da respectiva cordoalha ou cabo de cobre nú. 

 Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de conector 

removido. 

 

 6.1.12  REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A 

 6.1.13  REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A 

 6.1.14  REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A 

Descrição: O custo unitário remunera a remoção do isolador ou disjuntor 

especificado inclusive acessórios de fixação. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por unidade (un) de isolador ou 

disjuntor removido. 

Nota: As peças danificadas deverão ser removidas e descartadas 

adequadamente sem prejuízo ao meio ambiente. 

 

 6.1.15  PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 

  Descrição: O custo unitário remunera a poda, carga e descarga, exclusive 

transporte. 

  Unidade de Medição: O serviço será pago por un (unidade) de poda a ser 
realizada na árvore, conforme sua classificação. 
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7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 7.1  CAIXA DE LIGAÇÃO 

Caixa de ligação para realização de manutenção preventiva ou corretiva do 

cabeamento do sistema de iluminação subterrâneos existentes e/ou novos circuitos. 

 

 7.1.1  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO 

Descrição: o custo unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de 

solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da 

caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o 

espalhamento das sobras. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação 

executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa 

acabada e a profundidade efetivamente escavada. 

 

 7.1.2  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 

Descrição: o custo unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto 

simples, consumo mínimo de 200kg cim/m³, para lastreamento de fundos de caixas de 

ligação. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de lastro de 

concreto executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a 

espessura média final da camada de concreto lançada.  

 

 7.1.3  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 

REVESTIDA 

Descrição: o custo unitário remunera a execução de laterais de caixas de ligação 

com alvenaria de tijolos maciços comuns, conforme especificado, bem como o 

respectivo revestimento interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa 

impermeável de cimento e areia e protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, 

com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado. 
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Unidade de Medição: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de alvenaria 

executada, considerando-se a área das superfícies verticais internas da caixa acabada, 

excluídas as interseções. 

 

 7.1.4  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO 

Descrição: o custo unitário remunera a execução de tampas de caixas de 

ligação, com concreto armado consumo mínimo de 330,00 kg cim/m³, bem como sua 

colocação. 

Unidade de Medição: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tampa 

de concreto executada, considerando-se sua área de projeção horizontal. 

 

 7.2  MOVIMENTOS DE TERRA 

A movimentação de terra é para realização de manutenção preventiva ou 

corretiva dos dutos do sistema de iluminação subterrâneos existentes e/ou novos. 

 7.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 

1,50M 

Descrição: A largura das valas, assim como a profundidade, deverá ser 

apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada 

trecho. O custo unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, 

exclusive solo rochoso. 

  Unidade de Medição: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação 

executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-

se eventuais desbarrancamentos. 

 7.2.2  APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

  Descrição: Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização e 

considerado a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios 

estabelecidos para o cálculo da escavação. O custo unitário remunera o apiloamento, 

para simples regularização, executado em fundos de valas destinadas a elementos 

estruturais de fundação profunda, tais como blocos e vigas baldrame. 
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Unidade de Medição: Serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície 

regularizada. 

 7.2.3  REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO 

  Descrição: a valas abertas deverão ser reaterradas, executando camadas de 

20,00 cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.  

Unidade de medição: o serviço será pago por metro cúbico (m³) de reaterro 

executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos 

volumes da peça aterrada, do respectivo berço e, quando for o caso, dos materiais 

drenantes aplicados. 

 

 

 

 

Sandra Teixeira Malvese 

Secretaria de Obras e Planejamento 

 

 

 


