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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra 

de “ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "REIZÃO" NO MUNICÍPIO DE 

MARACANÃ - PARÁ”, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no 

Edital, instruções do contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas 

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e o 

Projeto Básico anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo 

de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da construção.   

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 
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Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento 

da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido 

limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 
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dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento 

dos serviços e demais ocorrências. 
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Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 90 (noventa) dias corridos, 

a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 
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 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 
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1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A administração da obra será exercida pela equipe técnica conforme 

composição unitária. A CONTRATADA manterá em obra, além de todos os 

demais operários necessários, os seguintes profissionais: 

 Engenheiro Eletricista 

O Executante deverá disponibilizar um Engenheiro Eletricista para ser o 

Responsável Técnico pela obra. O Engenheiro deverá acompanhar todas as 

etapas da obra, gerenciar a equipe de trabalho, mobilizar materiais e 

equipamentos necessários, apresentar relatórios fotográficos semanais, atualizar 

o cronograma da obra, apresentar medições conforme modelo da Prefeitura, além 

de todo o suporte necessário à execução do objeto. 

 Eletricista 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Eletricista Responsável que deve permanecer no canteiro de 

obras, com carga horária de 8h/dia, durante o período de execução dos serviços e 

que deverá estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 

Fiscalização. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de 

obras será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de 

pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a 

CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não 

disponha integralmente do profissional na obra. 

Critério de medição e pagamento 

Os pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma 

proporcional à execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores 

mensais fixos, evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos 

ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual. 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no modelo 

definido pela Fiscalização (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metálica, 

galvanizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar 

em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações devem ser pintadas a óleo ou 

esmalte. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o 

período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a 

não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. A 

CONTRATADA deverá solicitar o modelo de Placa de Obra para a 

CONTRATANTE. 

Critério de medição e pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade contabilizada, apesar da 

quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago quando 

executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em 

orçamento. 

2.2. BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO 

Serão construídas instalações provisórias destinadas a funcionar como 

almoxarifado em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, incluso 

prateleiras. 

O barracão deverá ter paredes em tábuas de madeira 2ª qualidade, 2 x 20 

cm com embasamento em alvenaria e piso em lastro de concreto magro e até 

5cm. Porta de ferro tipo veneziana com fecho tipo trinco ferrolho de sobrepor em 

aço zincado, janela em aço basculante sem vidro. 

Forro em PVC liso em réguas de 10cm e espessura de 8 a 10mm. 

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm com trama em madeira. 
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Instalações elétricas inclusos QDG, cabos, ligações, eletrodutos, 

lâmpadas fluorescentes e luminárias, disjuntores, interruptores e caixas. 

Deverá conter Extintor de incêndio portátil 10L com carga de água 

pressurizada classe A, e com carga de pó químico seco (PQS) de 4Kg, classe 

BC. 

Deverão ser obedecidas as recomendações da NR 18.  

Deverá atender às condições necessárias para o armazenamento dos 

materiais, constituídos por prateleiras ou não. Ao término da obra a área onde foi 

instalado o canteiro deverá ser devolvida recuperada conforme foi entregue. 

Execução 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de 

execução da obra: 

 Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto 

e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;  

 Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor 

da edificação; 

 Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; 

 Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças 

para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

 Execução das instalações elétricas;  

 Instalação das esquadrias; e 

 Execução do forro. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço devidamente 

executado. 
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3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. 

3.1. POSTE PARA REFLETORES. 

3.1.1. FUNDAÇÃO 

3.1.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE 

Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução das 

fundações dos postes. Os serviços de escavação deverão obedecer, com 

precisão o projeto, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua 

extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavações, seja 

qual for à distância e o volume considerado. 

Itens e suas Características 

 Servente: profissional que executa a escavação da vala com uso de 

equipamentos manuais. 

Execução 

 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço devidamente executado, 

e o pagamento por unidade concluída.  

 

3.1.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017. 

Itens e suas características 

 Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o 

interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos. 
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Execução 

 Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido 

de apiloamento manual com soquete. 

 O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço devidamente executado. 

3.1.1.3. CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Itens e suas características 

 Cimento Portland composto CP II-32; 

 Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de 

impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu 

peneiramento, utilizar composição correspondente; 

 Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

 Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

 Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Equipamento 

 Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, 

motor elétrico trifásico, potência 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser 

substituído por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel potência 10 

HP, com carregador. 
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Execução 

 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento; 

 Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, 

e mais 1/3 do volume de água; 

 Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água; 

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos 

os materiais. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço devidamente executado. 

3.1.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017. 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do 

fundo da vala; 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a 

limpeza da vala e opera o Compactador; 

 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita; 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto; 

 Nivelar a superfície fina. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço devidamente 

executado. 

3.1.1.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

3.1.1.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

Itens e suas características 

 Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro. 

 Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas 

e dobradas no canteiro. 

 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm 

 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

Execução 

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 

50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 

em projeto; 

 Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava 

e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço devidamente executado, e 

o pagamento após a unidade concluída. 
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3.1.2. POSTES 

3.1.2.1. POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM 

AÇO CARBONO SEM COSTURA, COM DOIS DIAMETRO DE  6" E 4", 

FLANGEADO COM BASE EM CHAPA METALICA BITOLA15 E:1,95MM, 

BRAÇO EM PERFIU TIPO CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES 

RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W, 

ATERRADO COM HASTE 5/8 E CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE 

BRITA. 

Poste 

 O poste deve atender a norma NBR-14744, e executado de acordo 

com projeto elétrico, por profissionais habilitados. 

 Deve sofrer tratamento por galvanização a fogo, conforme norma 

NBR-6323; 

 A fixação dos postes será através de flange com chumbadores a 

fundação; 

 Acabamento: galvanizado a fogo e a pedido, pintado na cor 

desejada, indicada pela fiscalização; 

 Deve ser instalada Luminária Led para iluminação pública, involucro 

em alumínio ou aço inox; 

 Deverá ser aplicada pintura esmalte, em cor definida em projeto, em 

duas demãos, inclusive proteção com zarcão. 

 Deverá ser instalado refletor ao final da instalação 

Haste de Aterramento 

 Verifica-se o local da instalação; 

 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 

Caixa de passagem 

A caixa de passagem será instalada para a proteção da haste de 

aterramento e passagem de fios. 
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As áreas de localização das caixas devem ser escavadas, com dimensão 

no mínimo 5 cm superior para cada uma das faces, além da dimensão projetada 

da peça. No fundo da caixa será preparado um colchão de areia e brita para que 

a percolação do solo aconteça, evitando o acúmulo de água na caixa de 

passagem.  As caixas de inspeção deverão ser executadas em tijolos maciços, 

num total de 5 cm (osso) e 5 cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com 

argamassa de assentamento de cimento e areia 1:3 (cimento e areia). No 

assentamento as peças devem estar umedecidas. Após o período de secagem, 

superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço 

e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas 

novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento 

liso e fundo. Deverão ter tampas em concreto e alça de vergalhão de aço 

galvanizado e cantoneira nas bordas para o encaixe e vedação específico contra 

as intempéries. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

3.1.3. CABEAMENTO 

3.1.3.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

Itens e suas características 

 Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 
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 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de 

cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço devidamente executado. 

3.1.3.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021. 

3.1.3.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021. 

Itens e suas características 

 Eletroduto corrugado em PEAD, DN 90 MM (3”). 

 Eletroduto corrugado em PEAD, DN 63 MM (2”). 

Execução 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

 Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

 Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço devidamente executado. 
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3.1.3.4. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020. 

Itens e suas Características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa; 

 Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com 

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 

Execução  

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 
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3.1.4. ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO 

3.1.4.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 

BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P. 

Itens e suas características 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da entrada de energia elétrica. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da entrada de energia elétrica. 

 Eletroduto flexível, em PEAD, DN 63 (2”): para o ramal de entrada 

do consumidor. 

 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado em parede: 

para a cordoalha. 

 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para 

o ramal de entrada do consumidor. 

 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador. 

 Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: 

para conectar a cordoalha e a haste de aterramento. 

 Haste de aterramento 3/4 para SPDA. 

 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A. 

 Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios 

diâmetro = 300 mm. 

 Caixa de proteção para 1 medidor bifásico, com visor, de sobrepor, 

em chapa de aço (padrão da concessionária local). 

 Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para fixação da caixa 

metálica de sobrepor. 

Execução 

 Verificar o local da instalação; 
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 Instalar o eletroduto PEAD no local definido; 

 Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de 

instalação e verificar prumo; 

 Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e 

instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante; 

 Cortar e instalar o comprimento necessário da barra do eletroduto de 

PVC rígido; 

 Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção 

para aterramento; 

 Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o 

nível durante este procedimento; 

 Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; 

 Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade 

ideal; 

 Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; 

 Cortar o comprimento necessário de cordoalha; 

 Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; 

 Juntar haste e cordoalha, e fazer o encaixe do conector; 

 Em seguida, apertar as porcas do conector para a completa união; 

 Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o 

solo retirado anteriormente; 

 Após o eletroduto PEAD já estar instalado no local definido, iniciar o 

processo de passagem dos cabos; 

 Verificar o comprimento do trecho de cabos; 

 Cortar o comprimento necessário de cabos; 

 Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por 

dentro do eletroduto até chegar à outra extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação 

do disjuntor dentro da caixa de medição; 

 Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos 

dos polos do disjuntor; 
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 Colocar os terminais nos polos; 

 Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

 

3.1.4.2. SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR 30 KVA 

(INCLUINDO ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Sua instalação se dará conforme projeto elétrico, e orientações da 

concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica.  

A Norma Regulamentadora – NR-10 estabelece os requisitos e condições 

mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 

Toda e qualquer atividade desenvolvida em uma subestação energizada 

não pode ser realizada de forma individual, visto que o 10.7.3 da NR-10 proíbe o 

trabalho realizado individualmente em instalações elétricas energizadas em alta 

tensão. 

Todo trabalho realizado em subestações deve ser precedido de ordem de 

serviço. Esta exigência encontra-se no item 10.7.4 da NR-10. Toda tarefa 

realizada em uma subestação deve ter um procedimento de trabalho detalhado e 

assinado por profissional autorizado. Esta exigência encontra-se no item 10.7.6 

da NR-10. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 
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3.1.4.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 

DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A. 

Quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGBT) terá como finalidade 

alimentar e proteger os elementos elétricos e o Quadro de Distribuição, conforme 

projeto elétrico. Deverá ser instalado por eletricista e auxiliar. 

 O furo na parede deverá possuir pelo menos 100 mm de 

profundidade e largura suficiente para que as âncoras de alvenaria sejam 

inseridas. Os quadros de distribuição devem ser fixados usando argamassa. 

 Em seguida as âncoras de alvenaria devem ser preparadas. 

 É necessário abrir as passagens de alimentação dos cabos: secções 

pré-cortadas mais largas fazem esse trabalho ser mais fácil. 

Disjuntores 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

 Após o cabo e terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, ficando o terminal ao disjuntor. 

 Os disjuntores devem ser incorporados aos quadros de distribuição 

sem necessidade de qualquer acessório adicional, além do suporte de fixação 

para fixar o dispositivo no trilho.  

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

3.1.4.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

Itens e suas características 

 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A. 
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Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

3.1.4.5. DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, 

TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características 

 Disjuntor térmico e magnético ajustáveis, tripolar de 100A até 250A, 

capacidade de interrupção de 35KVA. 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 
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4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA). 

4.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

Itens e suas características 

 Captor tipo Franklin em latão. 

Execução 

 Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

 Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

 

4.2. MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características 

 Mastro simples galvanizado de 2”; 

 Base para mastro de para-raios, diâmetro nominal 2”. 

Execução 

 Encaixa-se o mastro na base metálica; 

 Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metálica para a 

completa fixação das peças. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 
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4.3. ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

Itens e suas características 

 Eletroduto em PVC soldável, DN 40 mm (1 ¼”). 

Execução 

 Após a fixação das abraçadeiras, o eletroduto é fixado no local 

definido; 

 As extremidades são deixadas livres para posterior passagem da 

cordoalha. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

 

4.4. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

Itens e suas características 

 Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”. 

Execução 

 Verifica-se o local da instalação; 

 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 
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4.5. SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 

PARA CHUMBAR, H = 20 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características 

 Suporte isolador reforçado. 

 Parafuso de aço zincado 4,2mm. 

Execução 

 Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcação na estrutura 

da edificação dos dois orifícios; 

 Com uma furadeira, são feitos os furos na estrutura; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida posiciona-se o suporte e a fixação é feita através do 

parafuso. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço devidamente executado. 

4.6. CABO DE COBRE NÚ 35MM². 

4.7. CABO DE COBRE NÚ 50MM². 

Itens e suas características 

 Cabo de cobre meio-duro, 35 mm²; 

 Cabo de cobre meio-duro, 50 mm²; 

Execução 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 
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 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de 

cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por metro linear (m) de serviço devidamente executado. 

4.8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ATERRAMENTO EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 

0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA. 

Deverá ser executada caixa de aterramento para sistema de Proteção 

contra descargas elétricas. Os materiais a serem utilizados devem ser de 

procedência idônea, e a mão-de-obra de instalação deve possuir experiência 

comprovada neste tipo de instalação. O material recebido deve ser estocado em 

local protegido das intempéries, evitando-se danos as peças de concreto e 

fissuras nos mesmos. 

Execução: 

 Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia;  

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado 
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