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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 01/2013 - CAE 

 

 O TEN CEL EDUARDO HENRIQUE DIAS BRASIL, ORDENADOR DE DESPESAS E 

CHEFE DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE) DA ACADEMIA DE POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), às 09h30min, do dia 11/11/2013, no 

Auditório Buritis da Academia de Polícia Militar (APM), situada na rua Diábase, 320, Bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de execução 

de Empreitada por Preço Global, tipo MENOR PREÇO, destinada à contratação de Serviços 

Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de obra constante dos Projetos Elétricos da 

Rede de Baixa Tensão (parte 1); Projetos Elétricos da Rede de Média Tensão (parte 2); Projeto 

Estrutural da Subestação (parte 3); Planilha Orçamentária da Rede de Baixa, Rede de Média Tensão 

e Subestação (parte 4); Memorial Descritivo da Rede de Baixa Tensão, Rede de Média Tensão e da 

Subestação (parte 5), previamente contratados/elaborados pela Seção de Engenharia e Projetos da 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais PMMG, anexos ao edital de licitação e anexos XIII e XIV 

deste Edital, para ser executada no complexo da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (APM), 

localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. 

 Esta concorrência será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações posteriores; pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; pela Lei 

Estadual n° 13.994, de 18 de setembro de 2001; pelos Decretos Estaduais n° 44.630, e suas 

alterações posteriores, de 3 de outubro de 2007; n°45.902, de 27 de janeiro de 2012, e demais 

normas pertinentes e pelas disposições deste Edital e seus Anexos, destinado a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a execução da obra. 

 A concorrência será realizada pelo Maj PM QOR Jaime Antônio da Silva, Presidente; 3º Sgt 

PM Nilson Lino de Oliveira, Membro Adjunto; Sub Ten PM José de Campos Porto, Secretário,   

Membros Efetivos e pelo 1º Ten PM José Paulo de Lomba Filho, Presidente; 3º Sgt PM Carlos 

Eustáquio Lacerda Marques, Membro Adjunto e  Sd PM Edmilson Abgail de Alcântara, Secretário, 

Membros Suplentes, designados pelo Maj PM Charles Generoso Baracho, Chefe do CAE, que foi 

publicado através do BI nº 01 de 08/01/2013, e regido pela Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, 

pelo Decreto nº 44.786 de 18 de abril de 2008 e suas alterações e, subsidiariamente pela Lei Federal 

nº 8.666/93, e suas alterações, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo 

presente Edital. A partir da data de 02fev13, o Ordenador de Despesas e Chefe do CAE é o Ten 

Cel PM Eduardo Henrique Dias Brasil. 

 Os interessados poderão retirar ou consultar o edital de licitação no Almoxarifado do CAE, 

localizado na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 08:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas, e às quartas-feiras, no horário das 

08:30 às 12:30 horas. 

 Os envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços para a participação 

deverão ser apresentados e protocolizados na Secretaria do Centro de Administração de Ensino, 

localizado  na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, das 8h e 30min até às 9h e 
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20min  obedecendo, ainda, ao disposto no item 5 deste Edital. 

 A Sessão de Recebimento e Abertura dos Envelopes contendo a documentação de 

HABILITAÇÃO pela CPL SERÁ REALIZADA ÀS 9H E 30MIN. DO DIA 11 

DE NOVEMBRO DE 2013, SEGUNDA-FEIRA. 

 Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do envelope de nº 1, 

correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, podendo, também, a critério da CPL, e desde que 

todos os participantes desistam da interposição de recurso, consignando-se em Ata, será aberto o 

envelope de nº 2, correspondente à “2ª FASE / PROPOSTA”, nos termos deste edital. 

 Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do Edital poderão ser encaminhadas ao 

Major PM QOR Jaime Antônio da Silva do CAE, através do fax (31) 2123 9578 ou via e-mail: cae-

licitacoes@pmmg.mg.gov.br.  

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE DIAS BRASIL, TEN CEL PM  

ORDENADOR DE DESPESAS 
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DO PREÂMBULO 

 

 

 O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

representada pelo CHEFE DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE), situada na rua 

Diábase, 320, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, pertencente ao complexo da APM, realizará a 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de empreitada por Preço Global, tipo Menor 

Preço, em sessão pública no Auditório Buritis da Academia de Polícia Militar (APM). 

 

1 DO OBJETO 

 

 

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de obra constante dos 

Projetos Elétricos da Rede de Baixa Tensão (parte 1); Projetos Elétricos da Rede de Média Tensão 

(parte 2); Projeto Estrutural da Subestação (parte 3); Planilha Orçamentária da Rede de Baixa, Rede 

de Média Tensão e Subestação (parte 4); Memorial Descritivo da Rede de Baixa Tensão, Rede de 

Média Tensão e da Subestação (parte 5), previamente contratados/elaborados pela Seção de 

Engenharia e Projetos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais PMMG, anexos ao edital de 

licitação e anexos XIII e XIV deste Edital, para ser executada no complexo da Academia de Polícia 

Militar de Minas Gerais (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG.  

 

2 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) 

 

2.1 MEMBROS EFETIVOS: 

 

Maj PM QOR Jaime Antônio da Silva;  Presidente; 

3º Sgt PM Nilson Lino de Oliveira; Membro Adjunto; 

Sub Ten PM José de Campos Porto; Secretário.  

   

2.2 MEMBREOS SUPLENTES: 

 

-1º Ten PM José Paulo de Lomba Filho; Presidente; 

-3º Sgt PM Carlos Eustáquio Lacerda Marques; Membro Adjunto; 

-Sd PM Edmilson Abgail de Alcântara; Secretário.  

 
 
3 DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 O VALOR MÁXIMO A SER PAGO PELA PMMG PARA EXECUÇÃO 

DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO É DE R$2.756.903,90 
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(DOIS MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, 

NOVECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).  

3.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da dotação 

orçamentárias nº: 1251.06.181.141.4232.0001.449051 – Fonte 25.1, bem como nas demais dotações 

e fontes de recursos previstas no PARO 2013 correspondentes ao objeto licitado. 

3.3 A cada 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do empenho, a empresa deverá 

encaminhar ao preposto do contrato, a planilha de medição dos serviços realizados até o momento 

que será avaliada pela CPARM do CAE, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos da 

Diretoria de Apoio Logístico da PMMG (DAL) que aprovará, ou não, os valores apontados como 

realizados. 

3.4 De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração Pública, a empresa 

deverá emitir NOTA FISCAL da execução parcial, que será paga em até 30 (trinta) dias corridos do 

recebimento dessa pela Administração Pública. 

 

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, qualquer interessado que, na fase inicial de HABILITAÇÃO PRELIMINAR, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do projeto em 

conformidade com o art. 22, § 1º, da lei 8.666/93 e que tenham Capital Integralizado ou valor do 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 

ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma do artigo 31, § 3º da Lei nº 

8.666/93, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.  

4.1.1 O não cumprimento do horário marcado para o início deste certame acarretará na perda de 

direito de participação nesta licitação. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência, 

recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

4.3 Não poderão participar pessoa física ou jurídica enquadrada nas condições estabelecidas no 

artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4 Não poderão participar pessoa física ou jurídica enquadrada nos preceitos ditados pela Lei 

Estadual nº 13.994, de 18/09/2001. 

4.5 Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

4.6 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 

carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu 

representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso. 

4.6.1 A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da 

empresa licitante, conforme ANEXO I, constante deste Edital; 

4.7 A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a proponente 
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examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da 

PMMG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe 

permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória. 

4.7.1 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

Edital. 

4.7.2 A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação 

deste Edital, consultar a CPL, do CAE da APM, situada na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo 

Horizonte/MG, no horário de 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, nas segundas, 

terças, quintas e sextas-feiras e às quartas-feiras, no horário de 08h30min às 13h00min, podendo, 

também, a consulta ser feita via telefone nº (31) 2123 9568 ou pelo e-mail cae-

licitacoes@pmmg.mg.gov.br. 

4.7.3 Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 3 (três) 

dias úteis antes da data de entrega da documentação. 

4.7.4 Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail, a quem solicitou e serão 

disponibilizados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações”, sem identificação dos 

seus autores, para conhecimento público. 

4.8 A proponente arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

 

5 DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES 1 E 2 

OS ENVELOPES 1 E 2 CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E A 

PROPOSTA DE PREÇO PARA A PARTICIPAÇÃO NESTA 

CONCORRÊNCIA DEVERÃO SER APRESENTADOS E 

PROTOCOLIZADOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO, LOCALIZADO NA RUA DIÁBASE, 

320, BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE 

NOVEMBRO DE 2013 DAS 8H E 30MIN. ATÉ ÀS 9H E 20MIN. 

OBEDECENDO, AINDA, AO DISPOSTO NO ITEM 6 DESTE EDITAL. 

 

6 DA HABILITAÇÃO 

  

6.1 A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR-SE PARA 

HABILITAÇÃO À LICITAÇÃO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 9H E 30MIN. NO AUDITÓRIO BURITIS DA 

APM, SITUADA NA RUA DIÁBASE, 320, BAIRRO PRADO, BELO 

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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HORIZONTE/MG, ENTREGANDO OS ENVELOPES 1 E 2 QUE 

FORAM, PREVIAMENTE PROTOCOLADOS NA SECRETARIA DO 

CAE. 

6.1.1 Cada envelope deverá conter em sua parte externa a razão social da proponente, referência e o 

nº do Edital de Concorrência nº 1/2013 - CAE, sendo o envelope de nº 1 (um) com a menção “1ª 

FASE / HABILITAÇÃO” e o envelope de n° 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”. 

6.1.1.2 A PROPONENTE QUE PROTOCOLAR SEUS ENVELOPES 

APÓS O HORÁRIO FIXADO NO ITEM 5 DECAIRÁ DO DIREITO DE 

PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. 

 

6.2 ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação: 

O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os seguintes 

dizeres na sua parte externa: 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CAE 

RUA DIÁBASE, Nº 320, 

BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE-MG 

CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 – CAE 

ABERTURA ÀS 9:30 (nove horas e trinta minutos) DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

6.2.1 O envelope de nº 1 deverá estar lacrado e conter os documentos descritos do item 6.3.1, 

documento 1, ao item 6.18, documento 18, constantes neste edital de licitação, assinados ou 

rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu procurador 

legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências de que tratam todos os anexos 

integrantes deste edital; 

6.2.2 Os documentos deverão ser apresentados em uma via original, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas; ou em cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda, vir em cópia para 

autenticação por membro da CPL, mediante a apresentação do original. 

6.2.2.1 O licitante que integra o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, deverá apresentar o novo 

Certificado de Registro Cadastral – CADASTRAMENTO, emitido pelo Portal de Compras, ou o antigo 

Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pelo SIAD, com a validade em vigor, podendo 

apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido 

para este certame, desde que o documento do certificado esteja com a validade em vigor. 

6.2.2.1.1 Caso o documento constante do CADASTRAMENTO esteja com a validade vencida, tal 

documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido 

para este certame, com a validade em vigor. 

6.2.2.1.2 Serão analisados no CADASTRAMENTO somente os documentos exigidos para este 

certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com validade 
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expirada. 

6.2.2.1.3 O CADASTRAMENTO não substitui os documentos exigidos para qualificação técnica. 

6.2.2.1.4 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada 

do respectivo original para ser autenticada por membro da CPL, no momento da análise da respectiva 

documentação. 

6.2.2.1.5 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

6.2.2.1.6 A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, o proponente será INABILITADO. 

6.2.2.1.7 Os proponentes não cadastrados e HABILITADOS parcialmente no CAGEF deverão fazê-lo 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, ou, no mesmo prazo, procurar o 

órgão competente (SEPLAG). 

 

6.3 DOCUMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR NO INTERIOR DO ENVELOPE 1 

6.3.1 Documento - 1 

Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO II, constante deste Edital; 

6.3.2 Documento - 2 

6.3.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial. 

6.3.2.2 Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

6.3.3 Documento - 3 

6.3.3.1 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) 

para a obra referida no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) 

o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou fiscalizou(aram) obras que sejam 

compatíveis com o objeto deste Edital e que contenham os seguintes serviços: 

- Prestação de Serviços de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações 

Elétricas. 

6.3.3.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA). 

6.3.3.3 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional 

competente. 

6.3.3.4 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 6.3.3.1. 

 

 

6.4 Documento - 4 
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6.4.1 Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestado(s) ou 

certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

6.4.2 Será admitido o somatório de atestados ou certidões para atender ao objeto licitado, desde que 

de serviços similares e compatíveis com o Objeto do Edital. 

6.4.2.1 Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, deverá ser 

usado destacador para melhor visualização quando da análise correspondente à “1ª FASE / 

HABILITAÇÃO”. 

 

6.5 Documento - 5 

6.5.1 Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) 

do(s) atestado(s) referido(s) no Documento - 3, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela 

execução da obra, conforme ANEXO III, constante deste Edital. 

6.5.1.1 Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e 

pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s). 

 

6.6 Documento - 6 

6.6.1 Cópia da Declaração de Visita Técnica, emitida pelo CAE da APM, devidamente preenchida e 

assinada pelo representante credenciado pela administração do CAE, comprovando que o 

responsável técnico da proponente visitou o local da obra, conforme ANEXO IV, que integra este 

Edital. 

6.6.1.1 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma 

licitante; 

6.6.1.2 As visitas deverão ser realizadas até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser 

agendadas no Almoxarifado do CAE, com o Ten Débora ou Sub Tenente Lemos  através do telefone 

(31) 2123-9568, nos dias úteis, de 8h30min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min, exceto às 

quartas-feiras que será de 8h30mim às 13h00min. 

6.6.2 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

6.7 Documento - 7 

Prova de inscrição, regular, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.8 Documento - 8 

Cópia da Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo INSS, com validade na data da licitação; 

6.9 Documento - 9 

Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal 

(CEF), com validade na data da licitação; 

6.10 Documento - 10 

6.10.1 Cópias das Certidões de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

da sede da empresa, com validade na data da licitação. 

6.10.2 Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a 
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Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

6.11 Documento - 11 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovação de regularidade perante a 

Justiça do Trabalho nos termos do Art. 642. A da CLT que alterou o Art. 29 da Lei nº 8666/93. 

6.12 Documento – 12 

Comprovação, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa para execução do projeto em 

conformidade com o art. 22, § 1º, da lei 8666/93 e que tenha Capital Integralizado ou valor do 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 

ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma do artigo 31, § 3º da Lei nº 

8.666/93, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.  

6.13 Documento - 13 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa proponente, por 

meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas 

“Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com disposições contidas 

na Lei nº 11.638/2007. 

Todas as Empresas proponentes, independentemente da forma de constituição, deverão apresentar 

em separado os elementos abaixo discriminados: 

a) Ativo Circulante; 

b) Ativo Total; 

c) Realizável a Longo Prazo; 

d) Passivo Circulante; 

e) Exigível a Longo Prazo. 

 Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,5 

ILC = AC 
          PC 
onde: 

AC → Ativo Circulante  

PC → Passivo Circulante 

 Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1,5  

ILG = AC + RLP 
          PC + ELP 
Onde: 

AC → Ativo Circulante 

RLP → Realizável a Longo Prazo 

PC → Passivo Circulante 

ELP → Exigível a Longo Prazo 

 Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1,0 

IEG = PC + ELP 
               AT 
Onde: 
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PC → Passivo Circulante 

ELP → Exigível a Longo Prazo AT → Ativo Total 

 Risco Financeiro – RF – igual ou superior a 0,10 

RF =       CGL      
         SFC + VRD 
CGL = AC-PC 

Onde: 

CGL → Capital de Giro Líquido 

AC → Ativo Circulante 

PC → Passivo Circulante 

SFC → Saldo Financeiro de Contratos 

VRD → Valor de Referência do Centro de Administração de Ensino (CAE) 

6.13.1 A proponente deverá esclarecer por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por 

Responsável Técnico Habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do Capital 

de Giro Líquido, especificamente quando da existência de valor relevante concentrado na Conta 

Caixa, objetivando conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial 

demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de 

Nota Explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração dos índices: Liquidez Geral (ILG), 

Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no 

seu total, do Ativo Circulante. 

6.13.2 A proponente deverá apresentar Declaração conforme ANEXO VI, deste Edital, assinada pelo 

representante legal da empresa, do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraído(s) pela proponente, 

informando, no mínimo, o(a) contratante, nº do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços ainda 

não medidos no(s) contrato(s). 

6.14 Documento - 14 

Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da 

proposta. 

6.15 Documento - 15 

Comprovação de que a proponente cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988. 

6.15.1 A referida comprovação consistirá de Declaração, que deverá ser de acordo com o ANEXO 

VII, que integra este Edital. 

6.16 Documento - 16 

Declaração, conforme ANEXO X de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto nº 

44.903, de 24/9/2008. 

6.17 Documento - 17 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar 
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declaração conforme Anexo IX constante deste Edital. 

Após a FASE DE HABILITAÇÃO, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela CPL, conforme disposto no § 6º, artigo 43, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

6.18 Documento - 18 

Comprovação, pela empresa proponente, de que seu capital social integralizado é igual ou 

superior a R$275.690,39 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e 

nove centavos), até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial. 

      

7 DAS EMPRESAS CADASTRADAS 

As proponentes que integram o Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF), deverão apresentar o 

Certificado de Registro Cadastral (CRC), gerido pela Superintendência Central de Recursos 

Logísticos e Tecnológicos (SCRLT), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). 

 

8 DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 A apresentação da Proposta de Preço será considerada como evidência de que a proponente 

examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do 

CAE da APM, informações suficientes e satisfatórias sendo esclarecido qualquer ponto duvidoso, e 

considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preço de maneira completa; 

8.2 No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, 

prevalecerá o valor grafado por extenso; 

8.3 O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE/PROPOSTA deverá conter, obrigatoriamente, os 

documentos a seguir relacionados: 

 

8.3.1 DOCUMENTO 1  

Proposta Comercial, conforme ANEXO VIII, que integra este Edital, em uma via, na qual deverá 

conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes 

do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementadas as que faltarem: 

a) Nome da empresa proponente, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista 

neste Edital e assinatura do seu representante legal; 

b) Preço global apresentado pela proponente em reais e por extenso; 

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da 

proponente; 

d) O prazo de execução dos serviços será de até 3 (três) meses consecutivos para a rede de 

média tensão e de até 8 (oito) meses consecutivos para a rede de baixa tensão, a partir da data 

da assinatura do contrato, conforme cronograma constante no Anexo XV deste Edital de 

licitação.  

e) Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa. 

8.3.2 DOCUMENTO 2 
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Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, inclusive relação de materiais e serviços que a 

acompanha, com preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente, 

apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo: 

a) Identificação da empresa proponente; 

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa; 

c) Mesma ordem, numeração e descrição apresentada na planilha do CAE, com os preços propostos, 

que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o 

valor final da proposta. 

8.3.2.1 A proponente deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita cópia xerografada da 

planilha do CAE, completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra, 

inclusive com a relação de materiais e serviços que a acompanham, sob pena de sua 

desclassificação); 

8.3.2.2 Na composição do valor da Proposta a proponente deverá levar em conta todos os materiais 

necessários à prestação do serviço/obra, fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, 

transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, seguros diversos, lucros e 

quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto licitado; 

8.3.3. DOCUMENTO 3 

Cronograma físico financeiro, conforme ANEXO XV. 

 

9 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO”  

Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a CPL procederá a abertura do Envelope de 

nº 1 contendo a documentação relativa à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, obedecendo ao seguinte 

roteiro: 

a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise nos 

termos deste Edital e legislação específica; 

b) Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital, rubricando a 

documentação juntamente com os representantes credenciados dos proponentes; 

c) Devolução do envelope de n° 2, contendo a documentação relativa à “2ª FASE / PROPOSTA”, 

fechado, mediante recibo, à participante INABILITADA, desde que não haja recurso ou, se interposto, 

após sua denegação. 

 

10 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO 

10.1 Abertura do envelope de n° 2, relativo à “2ª FASE / PROPOSTA”, contendo a documentação 

das EMPRESAS HABILITADAS, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou 

mediante assinatura do Termo de Desistência do mesmo pelas licitantes, conforme previsto no 

preâmbulo deste Edital; 

10.2 A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, DESCLASSIFICARÁ aquelas 

que: 

a) Ultrapassem o valor máximo estipulado pelo do Centro de Administração de Ensino (CAE) no item 

3.1 deste Edital; 
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b) Tenham deixado de observar a legislação e termos do presente Edital; 

c) Apresente proposta com rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata 

compreensão de seu enunciado; 

d) Não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o artigo 48 da Lei Federal nº 

8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 27/05/98.  

10.3 A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 

45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.3.1 Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a proponente que oferecer o menor preço para a 

execução dos serviços/obra, objeto desta licitação; 

10.3.2 Para a correta observância das disposições do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a CPL, 

com espeque no § 3º, do artigo 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração(ões) 

do(s) preço(s) apresentado(s) pela(s) proponente(s); 

10.3.3 A CPL do CAE poderá exigir da proponente vencedora, com apresentação no prazo de 

48h00min (quarenta e oito horas), demonstrações dos custos, por meio de composições específicas, 

que comprovem estar os insumos coerentes com os preços e compatíveis com a execução do objeto 

do contrato, sob pena de desclassificação da proponente. 

10.4 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada 

preferência de contratação, situação inominada por “Empate Ficto”. 

10.4.1. Para efeito do subitem 10.4, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento: 

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela de menor preço; 

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 

do subitem 10.4, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 10.4, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor; 

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela CPL, 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de preclusão; 

e) Na hipótese de não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da 

licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

10.5 O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 

2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11 DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL 

11.1. Os serviços a serem executados na obra compreendem a Rede Elétrica de Baixa e Média 

Tensão e são os descritos nos projetos, especificações, detalhes, planilhas orçamentárias, memoriais 

descritivos, cronogramas físico-financeiro e ordens de serviços, conforme anexos. 

11.2. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha orçamentária e toda a 
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documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e válido. 

11.3. O proponente deverá orçar os serviços necessários à integral execução da obra. A planilha 

orçamentária fornecida pelo CAE, neste caso, é um documento meramente informativo e orientador, 

cabendo ao proponente, sempre que julgar necessário, modificar seus quantitativos ou acrescentar 

serviços de acordo com o projeto apresentado. 

11.4. Para efeito de contratação prevalecerá o "MENOR PREÇO GLOBAL" e o mesmo 

corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral da obra, em conformidade com os 

projetos e especificações fornecidas pelo CAE, partes integrantes do Edital, bem como com a 

realidade e as condições do local da obra. 

11.4.1. Não cabe, portanto, qualquer reivindicação por parte do Contratado, com fundamento em erro 

de cálculo, e/ou de quantidade de serviços e/ou de preços, entendendo-se obrigado o proponente a 

executar a obra pelo PREÇO GLOBAL ofertado. 

 

12 DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS 

12.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela CPL do CAE, quanto a erros 

aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. 

12.1.1 Os erros serão corrigidos pela CPL da seguinte maneira: 

a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e 

b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 

unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da CPL, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em que 

a proposta será desclassificada; 

12.2 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela CPL de acordo com o procedimento acima 

para correção de erros e deverá ser considerado como aceito. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1 A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

SERÁ FEITA À PROPONENTE VENCEDORA, 

CONSUBSTANCIADA NA ATA DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA DESDE QUE NÃO APRESENTE QUALQUER 

PREÇO UNITÁRIO QUE EXCEDA EM 10% (DEZ POR CENTO) O 

PREÇO CONSTANTE NA PLANILHA FORNECIDA PELO CAE; 

13.1.1 Caso a proponente vencedora apresente proposta que não atenda a disposição do item 13.1 

será analisada a proposta classificada em segundo lugar e assim sucessivamente até que o objeto 

seja adjudicado em conformidade com as condições deste edital; 

13.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum 

tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o ordenador de despesas 

do CAE, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei 



  

18 

 

Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la; 

13.3 A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, 

conforme modelo padrão do CAE, ANEXO XI, integrante deste Edital, observadas as condições 

estipuladas no mesmo; 

13.4 A adjudicatária será notificada pela administração do CAE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da notificação, para assinar o contrato, ou instrumento equivalente. 

13.4.1 Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo do Ordenador de Despesas 

do CAE, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. 

13.4.1.1 O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, interrompe a contagem do prazo de validade da proposta. 

 

14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do artigo 109 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15 DO CONTRATO 

15.1 O contrato obedecerá ao modelo padrão do CAE, conforme o já mencionado no ANEXO XI, 

constante deste Edital. 

15.2 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 

a) O Edital de Licitação; 

b) A proposta vencedora desta licitação; 

c) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da adjudicatária; 

d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pela contratada e devidamente aprovado pelo Ordenador 

de Despesas do CAE; 

e) Projetos. 

15.3 O CAE poderá proceder alterações contratuais nas condições previstas nos artigos 58 e 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98; 

15.4 Verificando-se motivo de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil 

Brasileiro, a CONTRATADA se obriga a comunicar, por escrito, ao CAE a ocorrência do evento, 

suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação. 

15.4.1 Findos os motivos que determinaram a força maior ou o caso fortuito, o contrato estender-se-á 

por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de 

dias que foram paralisados, observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.5 Todas as despesas inerentes ao contrato, correrão por conta da CONTRATADA; 

15.6 Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o CAE e a CONTRATADA serão 

feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas 

quaisquer considerações verbais; 

15.7 O regime de execução da obra será o de empreitada por preço global. 

 

16 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente 
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licitação, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

16.2 Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 

CONTRATADA, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando 

obstáculos de qualquer natureza. 

16.3 Havendo rescisão do contrato, o CAE pagará à CONTRATADA, os trabalhos efetivamente 

executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor do CAE. 

 

17 DOS RISCOS DA CONTRATADA 

Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física seja ela de natureza pública ou 

particular e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em 

consequência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

18 DOS RISCOS DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE é responsável pelos riscos, excluídos os que: 

a) Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução da obra, forem riscos atribuíveis a 

casos fortuitos ou força maior previstos na legislação brasileira; 

b) Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra. 

 

19 DAS NORMAS AMBIENTAIS 

19.1 A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 

pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do 

detalhamento e/ou da especificação do projeto; 

19.2 responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente; 

19.3 deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados 

para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM; 

19.4 os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a 

danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem 

como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;  

19.5 as licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

CONTRATADA, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação 

federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a fiscalização; 

barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários 

e suficientes a boa execução da obra; 

20.1.1 a sala destinada à fiscalização deverá ter instalado um microcomputador com editor de texto, 

planilha eletrônica e estar ligado à Internet; uma impressora e um aparelho de fax.  

20.2 A contratada deverá executar os serviços, dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente 

as normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização do CAE; 
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20.3 deverá fornecer a todos os operários/trabalhadores 2 (dois) uniformes, jaleco e calça silcados, 

além de EPI's. Os valores referentes ao fornecimento dos uniformes e EPI's deverão estar incluídos 

na composição dos custos apresentados na proposta;  

20.4 deverá manter vigilância permanente no canteiro da obra; 

20.5 deverá executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 

responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do CAE; 

20.6 deverá permitir e facilitar a fiscalização do CAE, a inspeção da obra ou serviços no horário 

normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas; 

20.7 deverá providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo CAE, em 

local indicado pela sua fiscalização; 

20.8 deverá informar à fiscalização do CAE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias 

que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo as medidas para corrigir a situação; 

20.9 Responsabilizar-se-á, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos 

serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a 

informam, sejam eles elaborados ou não pelo CAE; 

20.10 será o responsável civil pela obra e ter, como responsável(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s) 

atestado(s) referido(s) no "DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 4"; 

20.10.1 só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) 

técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 4";  

20.11 deverá estabelecer normas de segurança e repassá-las aos seus empregados e terceiros no 

perímetro da obra; 

20.12 ficará responsável pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao 

CREA/MG; 

20.13 ficará responsável pelo preenchimento diário, onde lhe for reservado, do Diário de Obra que o 

CAE manterá permanentemente disponível no local da mesma, de acordo com as instruções ali 

contidas; 

20.14 apresentará ao CAE, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do 

serviço. 

20.14.1 deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento em toda a rede elétrica 

objeto desta licitação após concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do 

recebimento definitivo da obra;  

20.15 será responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto 

nas especificações técnicas atinentes à obra, normas do CAE e normas técnicas brasileiras; 

20.15.1 quando solicitado pelo CAE, o responsável técnico da CONTRATADA deverá emitir 

mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela CONTRATANTE, 

durante o período estipulado pela legislação vigente; 

20.15.2 o CAE poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações 

e instrumentos da CONTRATADA; 
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20.16 providenciará, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e 

emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução; 

20.17 providenciará junto a Prefeitura Municipal da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, órgãos competentes, por sua conta exclusiva, os registros e aprovação dos projetos da obra e 

a regularização de todos os documentos necessários para a execução e conclusão da obra, devendo 

esta ser entregue em condições de entrar em funcionamento imediatamente com toda a 

documentação regularizada junto aos referidos órgãos. 

20.18 Responsabilizará pelo manuseio, acondicionamento, recolhimento e destinação dos 

rejeitos/materiais/entulhos, quer para o local da obra, quer para destino diverso; 

20.19 encaminhará, ao CAE, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Início, uma cópia da 

ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG; 

20.20 Programará, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do CAE; 

20.21 manterá à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto 

à fiscalização do CAE; 

20.22 deverá substituir quaisquer dos empregados que a administração do CAE julgar inconveniente 

a trabalhar no canteiro de obra, lançando a devida justificativa no Diário de Obra; 

20.23 ficará responsável, além dos serviços específicos da obra, pelas ligações provisórias e 

definitivas das instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída a obra, esta possa 

entrar em funcionamento imediatamente; 

20.24 promoverá, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a averbação da obra edificada ou do 

acréscimo concluído; 

20.24.1 a apresentação da certidão própria pela contratada, será documento indispensável para a 

liberação do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

20.25 Apresentará ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e 

assinada pela responsável técnico da CONTRATADA; 

20.26 deverá acatar toda orientação advinda do CAE com relação à obra; 

20.27 deverá utilizará produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 

procedência legal; 

20.28 deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados; 

20.29 ficará responsável, diretamente, por danos causados à Administração em todo o complexo da 

APM ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto desta licitação, não 

excluindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do CAE; 

20.30 ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do objeto desta licitação; 

20.30.1 a inadimplência referente a estes encargos não transfere à Administração do CAE a 

responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar a licitação ou restringir a regularização e o 

uso da obra e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. 

 

21 DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
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21.1 Quando se fizer necessária mão de obra especializada na execução da obra, exigir-se-á que 

esta seja previamente aprovada pelo CAE; 

21.2 As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos artigos 66 a 72, 75 e 76 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

22 DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS 

22.1 O prazo de execução dos serviços será de até 3 (três) meses consecutivos para a rede de 

média tensão e de até 8 (oito) meses consecutivos para a rede de baixa tensão, a partir da data 

da assinatura do contrato, conforme cronograma físico-financeiro constante no Anexo XV 

deste Edital de licitação.  

22.1.1 a ordem de início somente será emitida após a aprovação do cronograma físico-financeiro pelo 

CAE; 

22.1.1.1 a cada medição do serviço executado o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e 

apresentado à fiscalização do CAE para aprovação. 

22.2 os prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por motivo de força maior ou caso 

fortuito, de conformidade com o Código Civil Brasileiro e com o artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 

devidamente comunicado ao CAE, ou por decisão expressa deste. 

 

23 DO RECEBIMENTO DA OBRA 

23.1 O objeto do contrato será recebido pelo CAE, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 

8.666/93, a saber: 

a) Provisoriamente, por intermédio de Termo de Recebimento Provisório (TRP); 

b) definitivamente, por intermédio de Termo de Recebimento Definitivo (TRD), mediante 

apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva certidão de averbação;  

23.1.1 o recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

23.1.1.1 o prazo de que trata o item 21.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias. 

 

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na 

execução do objeto, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta da contratada 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 

das necessárias medidas de correção; 

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 

percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da 

obra ou serviços não realizados; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias; 
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III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios ou 

defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, 

fora das especificações contratadas; 

IV – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 87, inc. 

III, da Lei 8666/93 e do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 

45.902/12; 

V – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

VI – o valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 

judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) 

dias úteis; 

VII – as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

VIII – a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 

disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12; 

§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. Consideram-se motivos de força maior 

ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos 

meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle 

razoável de qualquer das partes contratantes; 

§2º – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento em 

seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA 

comprove a quitação da penalidade aplicada. 

§3º – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 

o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas. 

§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP), após processo administrativo conclusivo 

pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 

e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 

 

24.2 – Extensão das Penalidades 

24.2.1 A proponente que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
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fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações 

legais. 

 

25 DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

25.1 Mensalmente, até o último dia do mês, a contar da data da assinatura do empenho, a contratada 

deverá encaminhar ao preposto do contrato, planilha de medição dos serviços executados até o 

momento. Essa planilha será avaliada pela CPARM do CAE, em conjunto com a Seção de 

Engenharia e Projetos da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG que aprovarão, ou não, os valores 

apontados como realizados. A CPARM do CAE fiscalizará e efetuará a medição dos serviços 

realizados no período, submetendo-a à aprovação do Ordenador de Despesas do CAE;  

25.2 a apuração do serviço executado, deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de 

cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta dias), desde que 

no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária 

dos serviços; 

25.3 o prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente 

ao da medição; 

§ 1º - caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem/serviço, o prazo de 

pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

25.4 Em caso do não atendimento ao disposto no item 25.3, o valor da medição será atualizado 

monetariamente a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao período medido, 

até a data do seu efetivo pagamento, mediante a utilização do INPC, ou outro índice oficial que vier a 

substituí-lo. 

25.5 Em cada medição, como condição para recebimento da obra ou serviço executado a 

CONTRATADA deverá apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos acompanhadas dos 

documentos constantes no art. 5º do Decreto 44.903 de 24 de setembro de 2008, sob pena de 

aplicação do art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

25.6 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela CONTRATADA dos 

documentos exigíveis na solidariedade, discriminados no artigo 161, Inciso II, letras “a”, “b”, “c”, “d” e 

“e” e parágrafos 1, 2, 3 e 4 do art 161, IN nº 971 de 13 de novembro de 2009 da RFB, a saber: 

a) GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, com Código 150 e 155 ou 907 e 908, constantes no 

Manual da GFIP, com comprovante de entrega; 

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por 

subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de 

arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra; 

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da 

obra (CEI); 

d) Resumo da folha de empregados da obra; 

e) CND do INSS e CRF do FGTS; 

f) Comprovação que a CONTRATADA adota escrita regular no período de duração da obra, mediante 
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cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da 

empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim o Centro de 

Administração de Ensino (CAE) de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos 

recolhimentos. 

25.7 A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao 

fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do 

valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida 

para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos 

previstos no RPS. 

25.8 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA terá direito ao pagamento de serviços que executar em 

virtude de ordens verbais. 

 

26 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

26.1 Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano após a apresentação da 

proposta, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir flutuações de custos dos 

insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os 

montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula 

de reajuste: 

R = I1 – I0 x V 

          I0 

Onde: 

R = Reajuste 

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

I0 = índice do mês da apresentação da proposta 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco). 

26.2 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o 

índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte. 

26.3 No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes 

serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento. 

 

27 DA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA 

Será permitida subcontratação parcial do objeto do contrato, assumindo a CONTRATADA, completa 

responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o CAE. 

 

28 DAS DISPOSICÕES FINAIS 

28.1 A CPL, com base no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá diligenciar sempre que 

se fizer necessário esclarecimento de fato relativo ao objeto licitado; 

28.2 Poderá o CAE exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações 

complementares, atinentes a esta licitação. 

28.3 Não caberá a qualquer proponente indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na 
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licitação. 

28.4 A execução do objeto desta licitação será detalhada em ordem(ns) de serviço(s) específica(s) 

tendo, a CONTRATADA, obrigação de manter o CAE informado sobre todos os dados referentes à 

obra em andamento e/ou já executada. 

28.5 A proponente vencedora do certame deverá, antes de assinar o contrato, apresentar ao CAE os 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo INSS, em original e mais uma cópia, que será 

autenticada pelo Presidente da CPL do CAE para constar do processo; 

b) se exigida, a proponente deverá disponibilizar a planilha contendo a composição dos custos 

unitários, que será analisada pelo Ordenador de Despesas do CAE.  

28.6 Após assinatura do contrato, no ato do recebimento da ordem de início da obra, a 

CONTRATADA deverá entregar o “Plano de Trabalho da Obra” ao oficial preposto, que fará sua 

análise e posteriormente o submeterá ao Ordenador de Despesas do CAE; 

28.7 Constatada que as informações prestadas pela contratada não são verídicas, serão aplicadas as 

penalidades legais; 

28.8 Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela CPL. 

28.9 ESTE EDITAL ENCONTRA-SE HOSPEDADO E DISPONÍVEL NO SITE 

www.pmmg.mg.gov.br e/ou www.compras.mg.gov.br 

29 DOS ANEXOS 

ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADO PELA CONTRATADA REFERENTE 

AO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO V – CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS CONTRAÍDOS PELA 

PROPONENTE 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7° DA 

CF/88) 

ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA 

FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 

ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO XII – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

ANEXO XIII – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E DETALHES EXECUTIVOS DA OBRA 

ANEXO XIV – PROJETO 

ANEXO XV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2013. 

 

http://www.pmmg.mg.govbr/
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Eduardo Henrique Dias Brasil, Ten Cel PM                           Maria Amélia Pereira 
          Ordenador de Despesas                                         Assessora Jurídica/CAE  
                                                                                           OAB/MG 87.807 
 
 
Ciente: 
 

Maj PM Jaime Antônio da Silva 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Centro de Administração de Ensino, em _____ de __________ de 2013. 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE)  

RUA DIÁBASE, 320, BAIRRO PRADO 

BELO HORIZONTE-MG 

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

Prezados Senhores, 

 

 Apresentamos o(a) Senhor(a)  .................................  (Qualificação: nome, nacionalidade, 
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profissão) ............. , portador(a) da Cédula de Identidade nº ….............., para representar esta Empresa na sessão de abertura dos envelopes de números 1 e 2, correspondentes, respectivamente, à 1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE / PROPOSTA, da licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA nº 1/2013 - CAE, destinada à Prestação de Serviços Técnicos 

de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações Elétricas 

da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, conforme projeto delineado pela Seção de Engenharia 

e Projetos da – PMMG, que está autorizado(a) e apto(a) para decidir sobre quaisquer 

eventualidades que possam surgir no certame. 

 Atenciosamente, 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

 .................... (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o n.º ….........., sediada (endereço completo) …............, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ….................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º …........... do CPF n.º..............DECLARA, sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - CAE, tipo 

MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL, destinada à Prestação de Serviços Técnicos de 

Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações Elétricas da 

Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, conforme projeto delineado pela Seção de Engenharia 

e Projetos da – PMMG e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADO PELA CONTRATADA 

REFERENTE AOS RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA  

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 A Empresa …..............................., participante da Licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA nº 1/2013 - CAE, destinada à Prestação de Serviços Técnicos 

de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações Elétricas 

da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) 

Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) 

…........................... (constar dados completos dos profissionais, tais como nome, 

filiação, CI, CPF, Carteira Profissional, Especialidade, CREA, endereço completo e 

outros que julgar necessário) que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

 Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) 

profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo 

Centro de Administração de Ensino (CAE), com a devida justificativa e desde que 

o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s)/Engenheiros preencha(m) todos os 

requisitos exigidos no DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 5 do Edital e, que o não 

cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do artigo 

30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no 

artigo 88, da referida Lei. 

(LOCAL E DATA) 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

CIENTE(S): 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S)/ENGENHEIROS) 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
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(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - CAE, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO 

INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à 

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de 

Projetos de Instalações Elétricas da Academia de Polícia Militar (APM), 

localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG , conforme 

projeto delineado pela Seção de Engenharia e Projetos – PMMG, que o 

Engenheiro.........................................., CREA nº …............, Responsável Técnico da 

Empresa........................................................................................................., 

compareceu ao local da obra em ____/_____/2013, onde tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do artigo 30, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO DO CENTRO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE) 
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ANEXO V – CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

….............................. 

(Local e data) 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

Centro de Administração de Ensino (CAE) 

BELO HORIZONTE-MG 

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA  

 

Prezados Senhores, 

 

 Apresentamos o 

Senhor................................................................................................................ 

documento de identidade nº …..........., profissão......................., CREA …................., 

para representar esta empresa na realização da Visita Técnica da licitação 

CONCORRÊNCIA nº 1/2013 - CAE, destinada à Prestação de Serviços Técnicos 

de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações Elétricas 

da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção de 

Engenharia e Projetos – PMMG, no município de Belo Horizonte/MG. 

 

Atenciosamente, 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

 



  

33 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS CONTRAÍDOS 

PELA LICITANTE 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 .................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º..................., sediada 

(endereço completo) …........................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) …................................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

…................ e do CPF n.º …................................ DECLARA, sob as penas da lei, 

para fazer face ao presente processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 

1/2013 - CAE, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime 

de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à Prestação de Serviços 

Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações 

Elétricas da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 

320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção 

de Engenharia e Projetos – PMMG, que até a presente data a mesma detém os 

seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais: 

 

CONTRATANTE Nº DO CONTRATO OBJETO 

   

   

   

 

 

(LOCAL E DATA) 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO 

XXXIII, DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) 

 

(Este modelo, conforme Anexo do Decreto n.º 4.358, de 05/12/2002, deverá ser 

transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - CAE 

 

 (nome da empresa)..............................., inscrita no CNPJ n.º ….............., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) …............., portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º............. e do CPF nº …................... DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(   ). 

 

(LOCAL E DATA) 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

…............................ 

(Local e data) 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Centro de Administração e Ensino 

(CAE) 

BELO HORIZONTE - MG 

REF.: LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - CAE 

 

Prezados Senhores, 

 

 Encaminhamos a V. Senhorias nossa proposta para Prestação de Serviços 

Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações 

Elétricas da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 

320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção 

de Engenharia e Projetos – PMMG, a saber: 

Valor global: R$  .....................................................  ( .................... ); 

Prazo de validade:  ......................................  ( ............................ ) dias, contados a partir da data 

desta licitação; 

Prazo de execução:  .........................................  ( ................... ) dias, contados a partir da data de 

emissão da Ordem de Início, pelo Centro de Administração e Ensino (CAE); 

Responsável(eis) Técnico(s):  .............................................................................  ; 

Responsável Legal:  ........................................................... ; 

Atenciosamente, 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 .................... (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o nº 

…........................., sediada  (endereço completo) …............................, por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) …............................., portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º.......................... e do CPF nº ….........................., DECLARA, sob as 

penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 

enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(LOCAL E DATA) 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM 

DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel 

impresso/timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

…............................ 

(Local e data) 

À Comissão Permanente de Licitação – CPL/Centro de Administração e Ensino 

(CAE) 

BELO HORIZONTE-MG 

 

Prezados Senhores, 

 

 Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.903, 

de 24 de setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental 

para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e 

serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais. 

 Eu, …............................................, R.G. nº …...................................., 

legalmente nomeado representante da Empresa …................................., CNPJ nº 

…......................, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório, na 

modalidade CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - CAE, tipo MENOR PREÇO, para a 

EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

destinada à Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica para 

Execução de Projetos de Instalações Elétricas da Academia de Polícia 

Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo 

Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção de Engenharia e Projetos – 

PMMG, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 

licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de 

procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo 

Instituto Estadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
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Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da 

presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 

administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93, e no artigo 

72, §8º, inciso V da Lei federal nº 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem 

criminal contempladas na referida Lei. 

 

Atenciosamente, 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 
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CONTRATO nº _____/2013  

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia 

Elétrica para Execução de Projetos de Instalações Elétricas 

da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua 

Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG , CONFORME 

PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E 

PROJETOS – PMMG, por intermédio do Centro de Administração de 

Ensino (CAE)  e a empresa....................., na forma ajustada. 

 

 Contrato de obra da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 1/2013 - CAE, para 

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de 

Instalações Elétricas da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 

320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção de Engenharia e 

Projetos – PMMG. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores, e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 

2001, pelo Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução Conjunta SEPLAG 

/SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de 

novembro de 2007. 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES-REPRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO 

1.1 CONTRATANTE:  

Nome: Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais - Centro de 

Administração de Ensino. 

Endereço: rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-060. 

CNPJ nº: 16.695.025/0001-97. 

Tel.:                                                                   Fax:         

E-mail: 

Representante Legal:  

1.2. CONTRATADA: 

Nome:  

Endereço:  

CNPJ nº:  

Tel.:                                                                   Fax:         

E-mail:    

Representante Legal:  

 

1.3 O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em___/___/2013, Edital da 

Concorrência nº 1/2013 - CAE, homologada pelo Ordenador de Despesas do CONTRATANTE em 

___/___/2013, em despacho exarado às fls. …..do processo próprio. 
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1.4 As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, no que couber e as cláusulas do presente Contrato. 

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 Este contrato tem por objeto, em regime de empreitada por preço global, OBRA para a Prestação 

de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica para Execução de Projetos de Instalações 

Elétricas da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua Diábase, 320, bairro 

Prado, Belo Horizonte/MG, conforme Projeto Delineado pela Seção de Engenharia e Projetos – 

PMMG e especificações constantes do Edital e proposta comercial da empresa, de acordo com as 

especificações e detalhamentos consignados na Planilha de quantitativos e preços da 

CONCORRÊNCIA nº 1/2013 - CAE, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a 

integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

2.2 Os trabalhos, objeto deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com a programação de obras 

do CONTRATANTE, Edital de Licitação e Proposta da CONTRATADA que da mesma forma integram 

este Instrumento. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

3.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços realizados, os valores da planilha de 

preços integrante da proposta da adjudicatária. 

3.1.1 Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, 

mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza. 

3.1.2 Quando na execução do Contrato ocorrer acréscimos de quantitativos de serviços previstos na 

planilha de preços original, estes serão considerados a preços constantes da proposta e incorporados 

ao Contrato mediante Termo de Aditamento. 

3.1.3 Quando se tratar de serviços extras não previstos na planilha de preços original, estes serão 

pagos a preços acordados entre as partes, a nível do mês do acordo e incorporados ao Contrato 

mediante Termo de Aditamento. 

3.1.3.1 O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser 

aditado, observado o disposto no §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

3.1.3.2 A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de reajustamento 

de preços, na forma da lei. 

3.2 As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do primeiro ao último dia de 

cada mês, podendo excepcionalmente, corresponder a período inferior, nos casos em que os serviços 

se refiram ao primeiro ou ao último mês de vigência do Contrato, ou ainda, em casos de suspensão 

temporária do serviço, por ordem do CONTRATANTE. 

3.3 O pagamento dos serviços executados será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao da elaboração da medição mensal, será liberado mediante a apresentação pela 

CONTRATADA dos documentos abaixo relacionados e se processará através do Banco, Agência e 

Conta que deverá constar na Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem/serviço, o prazo de 
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pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

3.3.1 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela CONTRATADA dos 

documentos exigíveis na solidariedade, discriminados no artigo 161, Inciso II, letras “a”, “b”, “c”, “d” e 

“e” e parágrafos 1, 2, 3 e 4 do art. 161, IN nº 971 de 13 de novembro de 2009 da RFB, a saber: 

a) GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, com codificações pertinentes, constantes no 

Manual da GFIP, com comprovante de entrega; 

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por 

subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de 

arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra; 

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da 

obra – CEI; 

d) Resumo da folha de empregados da obra; 

e) CND do INSS e CRF do FGTS; 

f) Comprovação que a CONTRATADA adota escrita regular no período de duração da obra, mediante 

cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da 

empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim o Centro de 

Administração de Ensino (CAE) de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos 

recolhimentos. 

3.3.2 A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao 

fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do 

valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida 

para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos 

previstos no RPS. 

3.3.3 A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, 

relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota 

Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, excetuando-se, a obra executada no 

Município de Belo Horizonte, cujo imposto será retido na fonte de acordo com a legislação pertinente. 

3.3.4 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA terá direito ao pagamento de serviços que executar em 

virtude de ordens verbais. 

3.4 Em caso do não atendimento ao disposto no item 3.3 deste contrato, o valor da medição será 

atualizado monetariamente a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao período 

medido, até a data do seu efetivo pagamento, mediante a utilização do INPC, ou outro índice oficial 

que vier a substituí-lo. 

 

 

4 CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

4.1 Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano após a apresentação da 

proposta da adjudicatária, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir 

flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no 

índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a 

aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 
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R = I1 – I0 x V  

         I0 

Onde: 

R = Reajuste 

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

I0 = índice do mês da apresentação da proposta 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco). 

4.2 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice 

que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte. 

4.3 No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes 

serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento. 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO 

5.1 O valor deste Contrato é de R$.......................... 

5.2 As despesas decorrentes desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

1251.06.181.141.4232.0001.449051 – Fonte 25.1, bem como nas demais dotações e fontes de 

recursos previstas no PARO 2013 correspondentes ao objeto licitado. 

 

6 CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS 

6.1 A CONTRATADA executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro 

aprovado pelo CONTRATANTE, em obediência as suas normas técnicas. 

6.1.1 O CONTRATANTE poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendidas, sempre, 

as conveniências administrativas. 

6.1.2 O prazo de execução dos serviços será de até 3 (três) meses consecutivos para a rede de 

média tensão e de até 8 (oito) meses consecutivos para a rede de baixa tensão, a partir da data 

da assinatura do contrato, conforme cronograma físico-financeiro constante no Anexo XV 

deste Edital de licitação.  

6.1.3 A prorrogação do prazo para conclusão do serviço poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE, 

nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

7 CLÁUSULA NONA –- ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no artigo 65 e parágrafos, 

da Lei 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98. 

8 CLÁUSULA DÉCIMA –- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução do serviço serão feitos por um preposto, 

representante do CONTRATANTE, através do Chefe do Almoxarifado do CAE e de um representante 

da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), os quais registrarão todas as ocorrências relacionadas com a 

sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou falhas observadas, 

segundo o disposto nos artigos 66 e 67 da Lei 8.666/93. 

8.1.1 A fiscalização e o acompanhamento deste Contrato, poderão ser complementados com os 
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serviços de apoio de firma de consultoria devidamente credenciada pelo CONTRATANTE, 

obedecidos os pressupostos da Lei nº 8.666/93. 

 

9 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NOVAÇÃO 

Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente Contrato, 

não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a 

qualquer tempo. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75 da Lei nº 

8.666/93. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

11.1 Responsabilizará pela execução do contrato em conformidade com o previsto na Lei 8666/93, 

seção IV, art. 66 a 72. 

11.2 responderá pela qualidade, correção e segurança da prestação do serviço nos termos da 

legislação pertinente e por todas as obrigações para ela enumeradas no instrumento licitatório. 

11.3 manterá durante a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital de Licitação. 

11.4 deverá entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia para o serviço prestado no 

local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da 

assinatura do presente instrumento, conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório; 

11.5 responsabilizará pela assistência técnica do bem/serviço e sua manutenção gratuita durante o 

período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e manutenção sejam prestadas por outra 

empresa, conforme declarado na proposta da CONTRATADA; 

11.6 observará para transporte, seja ele de que natureza for, as normas adequadas relativas a 

embalagens, volumes, acondicionamento e estocagem; 

11.7 fornecerá juntamente com a prestação do serviço toda a sua documentação fiscal e técnica e 

seu respectivo termo de garantia; 

11.8 ficará responsável por todos os ônus relativos à prestação do serviço a si adjudicado, inclusive 

fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

11.9 cumprirá, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.10 providenciará a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE durante a 

prestação do serviço e de sua garantia; 

11.11 arcará com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, envolvidos 

na execução do contrato; 

11.12 responsabilizará, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas 

pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a 

contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação 
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oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que 

ocorridos nas dependências do CONTRATANTE; 

11.13 Efetuará, junto à administração do CAE, da quitação da garantia nos termos do art. 56 da Lei 

Federal 8.666/93 e Cláusula Quinta deste Instrumento contratual, até o 2.° (segundo) dia útil após 

assinatura deste contrato. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES 

12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na 

execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

I – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 

das necessárias medidas de correção; 

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da 

obra ou serviços não realizados; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias; 

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios ou 

defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, 

fora das especificações contratadas; 

IV – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTODE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 87, inc. 

III da Lei 8666/93 e art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 

45.902/12; 

V – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

VI – o valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 

judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) 

dias úteis; 

VII – as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

VIII – a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 

disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12; 

§1º- nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito. 

Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, 
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bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos 

assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes; 

§2º – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento em 

seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA 

comprove a quitação da penalidade aplicada. 

§3º – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 

o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas. 

§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo conclusivo 

pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 

e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 

12.2 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. 

 

12.3 – Extensão das Penalidades 

12.3.1 – O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento na execução do serviço, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará 

impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral 

de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida subcontratação parcial do objeto do contrato, assumindo a CONTRATADA, completa 

responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o Centro de 

Administração de Ensino (CAE).  

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

15 DA GARANTIA DOS BENS 

Conforme proposta da CONTRATADA, o bem objeto deste contrato é garantido pelo período de no 

mínimo doze meses contra quaisquer defeitos/erros na elaboração dos serviços, sendo de sua inteira 

responsabilidade toda a prestação do serviço, fornecimento e substituição de peças ou materiais, na 

forma descrita no Termo de Garantia apresentado pela CONTRATADA, que é aceito pela 

CONTRATANTE, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no Instrumento Editalício que rege 

a presente aquisição. 

Parágrafo único - Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o 
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fornecimento de peças ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do serviço prestado na 

rede elétrica do complexo da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais durante o 

período de garantia, serão prestados pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

16 DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA se obriga a prestar garantia até o 2º (segundo) dia útil de assinatura deste termo 

contratual, nos termos do art. 56, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, no valor de R$ ..........,....... 

(.............) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estipulado na Cláusula Quinta deste 

instrumento. 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VIGÊNCIA 

17.1 O prazo de vigência deste Contrato será de 1 (um) ano, contado da sua assinatura. 

17.2 A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE, 

nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 

Para solução das questões decorrentes deste Contrato elege-se o foro de Belo Horizonte/MG, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Belo Horizonte, _________ de ________________ de 2013. 

PARTES INTERESSADAS: 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 
 

______________________________________________________ 

CONTRATANTE 
 

TESTEMUNHAS: 
 

______________________________________________________ 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 
 

______________________________________________________ 

SEGUNDA TESTEMUNHA 

 
 XII – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
 

PLANILHA ORCAMENTARIA - REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.

 
 



  

50 

 

 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL ITAR  D E  MINAS  GE RAIS

Projeto: R E F ORMA D AS  INS TAL AÇ ÕE S  E L É TR IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM DES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 EDIF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.

 
 



  

56 

 

 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: T OD OS Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id . UNITÁRIO TOTAL  

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO
1.1 C PP (5) UND 1  R $ 187.866,92  R $ 187.866,92 

1.2 C ET (4) UND 1  R $ 707.567,86  R $ 707.567,86 

1.3 C ET S ALAS  (4) UND 1  R $ 191.438,34  R $ 191.438,34 

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1) UND 1  R $ 376.092,97  R $ 376.092,97 

1.5 IMPLANTAÇ ÃO C ET (3) UND 1  R $ 263.190,17  R $ 263.190,17 

1.6 IMPLANTAÇ ÃO APM (2) UND 1  R $ 481.378,23  R $ 481.378,23 

1.7 C TP (3) UND 1  R $ 195.094,12  R $ 195.094,12 

TOTAL  R$  2 .4 0 2 .6 2 8 ,6 2  

Qu an t
.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: IMP L ANT AÇ ÃO - E F S D Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 TRANS P ORTES  (P ARA IMP L ANTAÇ ÃO D E OBRAS  D E ED IF IC AÇ ÃO)  R$  4 1 2 ,9 4  

1.1 TR ANS POR TE DE MATER IAL DEMOLIDO EM C AÇ AMBA M3  18,00  R $ 22,94  R $ 412,94 

2 .0 D EMOL IÇ ÕES  E REMOÇ ÕES  R$  3 .6 5 3 ,6 8  

2.3 UN
 16,00  R $ 94,53  R $ 1.512,52 

2.4 UN
 3,00  R $ 713,72  R $ 2.141,16 

3 .0 TERRAP L ENAGEM / TRABAL H OS  EM TERRA  R$  5 .7 7 4 ,0 3  

3.1 ES C AVAÇ ÃO MANUAL DE VALAS  H < =  1,50 M M3  181,00  R $ 31,90  R $ 5.774,03 

4 .0 TERRAP L ENAGEM / TRABAL H OS  EM TERRA  R$  5 .2 4 5 ,0 7  

4.1 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M2  8,70  R $ 10,48  R $ 91,14 

4.2 R EATER R O C OMPAC TADO DE VALA C OM EQUIPAMENTO PLAC A VIBR ATÓR IA M3  239,00  R $ 21,56  R $ 5.153,93 

5 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS , TEL EF ÔNIC AS  E INF RA ES TRUTURA D E C F TV  R$  2 1 8 .5 6 7 ,9 3  

5.1 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  39,00  R $ 8,54  R $ 333,03 

5.2 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1 1/4" M  590,00  R $ 13,54  R $ 7.985,76 

5.3 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1 1/2" M  768,00  R $ 14,12  R $ 10.845,28 

5.4 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  12,00  R $ 15,01  R $ 180,16 

5.5 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1" M  12,00  R $ 9,43  R $ 113,18 

5.6 ELETR ODUTO DE AÇ O GALVANIZADO PES ADO INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  4" M  24,00  R $ 147,52  R $ 3.540,56 

5.7 C ONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  3/4" UN  6,00  R $ 23,42  R $ 140,49 

5.8 C ONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  1" UN  4,00  R $ 34,37  R $ 137,49 

5.9 UN
 37,00  R $ 132,03  R $ 4.884,94 

5.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  1.400,00  R $ 3,26  R $ 4.567,81 

5.11 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 4 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  2.000,00  R $ 4,27  R $ 8.539,15 

5.12 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 6 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  1.000,00  R $ 4,91  R $ 4.906,83 

5.13 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 10 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  600,00  R $ 6,44  R $ 3.861,74 

5.14 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 16 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  1.430,00  R $ 8,48  R $ 12.119,86 

5.15 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 25 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  920,00  R $ 11,33  R $ 10.423,88 

5.16 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 240 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  100,00  R $ 92,85  R $ 9.284,73 

5.17 TER MINAL PAR A 1 C ABO 16 MM2 UN  10,00  R $ 12,03  R $ 120,31 

5.18 TER MINAL PAR A 1 C ABO 25 MM2 UN  8,00  R $ 14,06  R $ 112,46 

5.19 TER MINAL PAR A 1 C ABO 240 MM2 UN  40,00  R $ 83,96  R $ 3.358,50 

5.20 C OR DOALHA C OBR E NU #  16 MM2 INC LUS IVE S UPOR TE M  800,00  R $ 12,20  R $ 9.757,57 

5.21 C OR DOALHA C OBR E NU #  50 MM2 INC LUS IVE S UPOR TE M  42,00  R $ 25,24  R $ 1.059,87 

5.22 UN

 1,00  R $ 1.526,62  R $ 1.526,62 

5.23 UN

 1,00  R $ 1.480,15  R $ 1.480,15 

5.24 UN

 1,00  R $ 1.480,15  R $ 1.480,15 

5.25 UN

 1,00  R $ 1.526,62  R $ 1.526,62 

R EMOÇ ÃO DE PR OJETOR ES  DAS  FAC HADAS  INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E 
C AIXAS

R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM UMA LUMINÁR IA, INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E 
C AIXAS

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, 
TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, R EATER R O E BOTA-FOR A

QUADR O DE DIS TR IBUIÇ ÃO PAR A 16 MÓDULOS  C OM BAR R AMENTO100 A, 
IDENTIFIC ADO EM PR OJETO C OMO QDC -C AMPO MONTADO C OMPLETO 
C ONFOR ME PR OJETO

QUADR O DE DIS TR IBUIÇ ÃO PAR A 16 MÓDULOS  C OM BAR R AMENTO100 A, 
IDENTIFIC ADO EM PR OJETO C OMO QDC -QD1 MONTADO C OMPLETO C ONFOR ME 
PR OJETO

QUADR O DE DIS TR IBUIÇ ÃO PAR A 16 MÓDULOS  C OM BAR R AMENTO100 A, 
IDENTIFIC ADO EM PR OJETO C OMO QDC -QD2 MONTADO C OMPLETO C ONFOR ME 
PR OJETO

QUADR O DE DIS TR IBUIÇ ÃO PAR A 16 MÓDULOS  C OM BAR R AMENTO100 A, 
IDENTIFIC ADO EM PR OJETO C OMO QDC -BOMBAS  MONTADO C OMPLETO 
C ONFOR ME PR OJETO
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: IMP L ANT AÇ ÃO - C E T Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 TRANS P ORTES  (P ARA IMP L ANTAÇ ÃO D E OBRAS  D E ED IF IC AÇ ÃO)  R$  4 1 2 ,9 4  

1.1 TR ANS POR TE DE MATER IAL DEMOLIDO EM C AÇ AMBA M3  18,00  R $ 22,94  R $ 412,94 

2 .0 D EMOL IÇ ÕES  E REMOÇ ÕES  R$  3 .6 5 3 ,6 8  

2.3 UN
 16,00  R $ 94,53  R $ 1.512,52 

2.4 UN
 3,00  R $ 713,72  R $ 2.141,16 

3 .0 TERRAP L ENAGEM / TRABAL H OS  EM TERRA  R$  5 .7 7 4 ,0 3  

3.1 ES C AVAÇ ÃO MANUAL DE VALAS  H < =  1,50 M M3  181,00  R $ 31,90  R $ 5.774,03 

4 .0 TERRAP L ENAGEM / TRABAL H OS  EM TERRA  R$  5 .2 4 5 ,0 7  

4.1 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M2  8,70  R $ 10,48  R $ 91,14 

4.2 R EATER R O C OMPAC TADO DE VALA C OM EQUIPAMENTO PLAC A VIBR ATÓR IA M3  239,00  R $ 21,56  R $ 5.153,93 

5 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS , TEL EF ÔNIC AS  E INF RA ES TRUTURA D E C F TV  R$  2 1 8 .5 6 7 ,9 3  

5.1 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  39,00  R $ 8,54  R $ 333,03 

5.2 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1 1/4" M  590,00  R $ 13,54  R $ 7.985,76 

5.3 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1 1/2" M  768,00  R $ 14,12  R $ 10.845,28 

5.4 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZ ADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  12,00  R $ 15,01  R $ 180,16 

5.5 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZ ADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1" M  12,00  R $ 9,43  R $ 113,18 

5.6 ELETR ODUTO DE AÇ O GALVANIZADO PES ADO INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  4" M  24,00  R $ 147,52  R $ 3.540,56 

5.7 C ONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  3/4" UN  6,00  R $ 23,42  R $ 140,49 

5.8 C ONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  1" UN  4,00  R $ 34,37  R $ 137,49 

5.9 UN
 37,00  R $ 132,03  R $ 4.884,94 

5.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  1.400,00  R $ 3,26  R $ 4.567,81 

5.11 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 4 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  2.000,00  R $ 4,27  R $ 8.539,15 

5.12 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 6 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  1.000,00  R $ 4,91  R $ 4.906,83 

R EMOÇ ÃO DE PR OJETOR ES  DAS  FAC HADAS  INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E 
C AIXAS

R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM UMA LUMINÁR IA, INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E 
C AIXAS

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, 
TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, R EATER R O E BOTA-FOR A
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: IMP L ANT AÇ ÃO - AP M Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 D EMOL IÇ ÕES  E REMOÇ ÕES  R$  2 4 .9 5 1 ,8 3  

1.1 R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM 4 PR OJETOR ES , INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  7,00  R $ 713,72  R $ 4.996,04 

1.2 R EMOÇ ÃO DE PR OJETOR ES  DAS  FAC HADAS  INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  45,00  R $ 94,53  R $ 4.253,95 

1.3 R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM UMA LUMINÁR IA, INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  19,00  R $ 713,72  R $ 13.560,68 

1.4 R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM DUAS  LUMINÁR IAS , INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  3,00  R $ 713,72  R $ 2.141,16 

2 .0 TERRAP L ENAGEM / TRABAL H OS  EM TERRA  R$  1 6 .1 4 3 ,0 5  

2.1 ES C AVAÇ ÃO MANUAL DE VALAS  H < =  1,50 M M3  198,00  R $ 31,90  R $ 6.316,35 

2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M2  13,80  R $ 10,48  R $ 144,57 

2.3 R EATER R O C OMPAC TADO DE VALA C OM EQUIPAMENTO PLAC A VIBR ATÓR IA M3  263,00  R $ 21,56  R $ 5.671,47 

2.4 M3
 9,00  R $ 445,63  R $ 4.010,66 

3 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS , TEL EF ÔNIC AS  E INF RA ES TRUTURA D E C F TV  R$  4 4 0 .2 8 3 ,3 5  

3.1 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  90,00  R $ 8,54  R $ 768,52 

3.2 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1 1/2" M  1.680,00  R $ 14,12  R $ 23.724,05 

3.3 ELETR ODUTO PVC  R ÍGIDO, R OS C A, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3" M  120,00  R $ 26,42  R $ 3.170,45 

3.4 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  3/4" M  12,00  R $ 15,01  R $ 180,16 

3.5 ELETR ODUTO AÇ O GALVANIZADO LEVE, INC LUS IVE C ONEXÕES  D =  1" M  12,00  R $ 18,44  R $ 221,30 

3.6 C ONDULETE  EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  3/4" UN  6,00  R $ 23,42  R $ 140,49 

3.7 C ONDULETE  EM ALUMÍNIO PAR A ELETR ODUTO R OS C ADO D =  1" UN  4,00  R $ 34,37  R $ 137,49 

3.8 UN
 91,00  R $ 132,03  R $ 12.014,32 

3.9 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  70 MM2 M  120,00  R $ 28,46  R $ 3.415,15 

3.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  4.200,00  R $ 3,26  R $ 13.703,42 

3.11 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 4 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  4.500,00  R $ 4,27  R $ 19.213,09 

3.12 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 6 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  800,00  R $ 4,91  R $ 3.925,46 

3.13 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 10 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  900,00  R $ 6,44  R $ 5.792,60 

3.14 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 120 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  480,00  R $ 44,58  R $ 21.399,36 

3.15 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 240 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  200,00  R $ 92,85  R $ 18.569,47 

3.16 TER MINAL PAR A 1 C ABO 16 MM2 UN  90,00  R $ 12,03  R $ 1.082,82 

3.17 TER MINAL PAR A 1 C ABO 70 MM2 UN  2,00  R $ 21,36  R $ 42,72 

3.18 TER MINAL PAR A 1 C ABO 120 MM2 UN  8,00  R $ 41,98  R $ 335,85 

3.19 TER MINAL PAR A 1 C ABO 240 MM2 UN  40,00  R $ 83,96  R $ 3.358,50 

3.20 C OR DOALHA C OBR E NU #  16 MM2 INC LUS IVE S UPOR TE M  1.800,00  R $ 12,20  R $ 21.954,54 

3.21 C OR DOALHA C OBR E NU #  50 MM2 INC LUS IVE S UPOR TE M  55,00  R $ 25,24  R $ 1.387,93 

3.22 UN
 1,00  R $ 2.911,00  R $ 2.911,00 

3.23 UN
 1,00  R $ 713,72  R $ 713,72 

3.24 UN
 1,00  R $ 15.226,78  R $ 15.226,78 

3.25 UN

 21,00  R $ 2.330,25  R $ 48.935,31 

3.26 UN

 17,00  R $ 3.276,65  R $ 55.702,97 

ENVELOPE DE C ONC R ETO PAR A PR OTEÇ ÃO DE TUBOS  DE PVC  ENTER R ADO - C ONC R ETO TIPO A FC K =  
13,5 MPA

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, TIPO 1, 40X40X60 C M, 
INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, R EATER R O E BOTA-FOR A

QUADR O DE DIS TR IBUIÇ ÃO PAR A 42 MÓDULOS  C OM BAR R AMENTO 225 A, IDENTIFIC ADO EM PR OJETO 
C OMO QDC -ILUM.EXT. MONTADO C OMPLETO C ONFOR ME PR OJETO

C AIXA PAR A INTER R UPTOR ES  MONTADA C OMPLETA C OM 31 S ES S IONADOR ES  (INTER R UPTOR ES ) 
BIPOLAR ES  DE 40A

QUADR O GER AL DE BAIXA TENS ÃO MONTADO C ONFOR ME DIAGR AMA EM PR OJETO, FOR NEC IMENTO 
C OMPLETO, INC LUS IVE C OM DIS JUNTOR ES

 POS TE METÁLIC O C OM 9 METR OS  DE ALTUR A LIVR E MODELO PR I/11 DA ILUMEF OU EQUIVALENTE C OM 
UMA LUMINÁR IA FLXI 12  OU EQUIVALENTE C OM LÂMPADA MULTIVAPOR ES  METÁLIC OS  DE 400W, 
C OMPLETO 

 POS TE METÁLIC O C OM 12 METR OS  DE ALTUR A LIVR E MODELO PR I/15 DA ILUMEF OU EQUIVALENTE C OM 
UMA LUMINÁR IA FLXI 12 FAB. FOR TLIGHT OU EQUIVALENTE C OM LÂMPADA MULTIVAPOR ES  METÁLIC OS  DE 
400W, C OMPLETO 
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: IMP L ANT AÇ ÃO - AP M Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 D EMOL IÇ ÕES  E REMOÇ ÕES  R$  2 4 .9 5 1 ,8 3  

1.1 R EMOÇ ÃO DE POS TE C OM 4 PR OJETOR ES , INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  7,00  R $ 713,72  R $ 4.996,04 

1.2 R EMOÇ ÃO DE PR OJETOR ES  DAS  FAC HADAS  INC LUS IVE FIAÇ ÃO, ELETR ODUTOS  E C AIXAS UN  45,00  R $ 94,53  R $ 4.253,95 

 
 
 
 
 
 



  

64 

 

 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: C T P Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS  R$  1 8 6 .6 7 9 ,2 5  

1.1 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1" PÇ  21,00  R $ 2,96  R $ 62,09 

1.2 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/2" PÇ  18,00  R $ 3,95  R $ 71,12 

1.3 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/4" PÇ  12,00  R $ 3,14  R $ 37,65 

1.4 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 2" PÇ  6,00  R $ 4,08  R $ 24,48 

1.5 ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 UN  1,00  R $ 94,92  R $ 94,92 

1.6 BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  6,00  R $ 11,25  R $ 67,52 

1.7 BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8 X 3M PÇ  90,00  R $ 13,71  R $ 1.234,23 

1.8 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 10 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  102,00  R $ 6,44  R $ 656,49 

1.9 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 16 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  80,00  R $ 8,48  R $ 678,03 

1.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 25 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  238,00  R $ 11,33  R $ 2.696,61 

1.11 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 50 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  10,00  R $ 21,59  R $ 215,90 

1.12 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 70 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  392,00  R $ 28,46  R $ 11.156,16 

1.13 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  10 MM2 M  34,00  R $ 6,09  R $ 207,13 

1.14 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  16 MM2 M  79,00  R $ 8,07  R $ 637,34 

1.15 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  2,5 MM2 M  10.100,00  R $ 2,29  R $ 23.170,41 

1.16 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  25 MM2 M  3,00  R $ 11,02  R $ 33,07 

1.17 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  35 MM2 M  98,00  R $ 14,68  R $ 1.438,86 

1.18 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  4 MM2 M  1.200,00  R $ 3,91  R $ 4.695,26 

1.19 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  6 MM2 M  600,00  R $ 4,60  R $ 2.760,57 

1.20 PÇ  9,00  R $ 379,80  R $ 3.418,21 

1.21 C AIXA DE EQUALIZ AÇ ÃO DE POTENC IAIS  200X200X140MM UN  1,00  R $ 230,90  R $ 230,90 

1.22 UN  1,00  R $ 223,83  R $ 223,83 

1.23 UN  5,00  R $ 254,10  R $ 1.270,52 

1.24 C AR TUC HO PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A C ABO-HAS TE Nº115 UN  15,00  R $ 20,37  R $ 305,50 

1.25 PÇ  12,00  R $ 52,70  R $ 632,44 

1.26 PÇ  1,00  R $ 53,11  R $ 53,11 

1.27 PÇ  1,00  R $ 62,94  R $ 62,94 

1.28 PÇ  46,00  R $ 53,96  R $ 2.482,38 

1.29 C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM. PÇ  257,00  R $ 23,42  R $ 6.017,68 

1.30 PÇ  1,00  R $ 144,41  R $ 144,41 

1.31 PÇ  2,00  R $ 147,72  R $ 295,44 

1.32 PÇ  3,00  R $ 104,31  R $ 312,93 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM 
PR OJETO

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM 
PR OJETO

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM 
PR OJETO

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO A, 25MM, C OM  INTER R UPTOR  S IMPLES , UMA 
TEC LA, AC OPLADO NA TAMPA

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UM INTER R UPTOR  
S IMPLES , DUAS  TEC LAS  AC OPLADO NA TAMPA.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UM INTER R UPTOR  
S IMPLES , TR ÊS  TEC LAS  AC OPLADO NA TAMPA.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UMA TOMADA 2P+ T , 
PADR ÃO ABNT NBR  14136, 15A - 250V, C OM PLAC A.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, DUPLO, 25MM, C OM  DOIS  
INTER R UPTOR ES  S IMPLES , DUAS  E  TR ÊS  TEC LAS , AC OPLADOS  NA TAMPA

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, DUPLO, 25MM, C OM  DOIS  
INTER R UPTOR ES  S IMPLES , TR ÊS  TEC LAS , AC OPLADOS  NA TAMPA

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, DUPLO, 25MM, C OM  UM 
INTER R UPTOR  S IMPLES , DUAS  TEC LAS  E DOIS  POS TO DE C OMANDO PAR A VENTILADOR , 
AC OPLADOS  NA TAMPA.
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: C T P Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS  R$  1 8 6 .6 7 9 ,2 5  

1.1 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1" PÇ  21,00  R $ 2,96  R $ 62,09 

1.2 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/2" PÇ  18,00  R $ 3,95  R $ 71,12 

1.3 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/4" PÇ  12,00  R $ 3,14  R $ 37,65 

1.4 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 2" PÇ  6,00  R $ 4,08  R $ 24,48 

1.5 ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 UN  1,00  R $ 94,92  R $ 94,92 

1.6 BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  6,00  R $ 11,25  R $ 67,52 

1.7 BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8 X 3M PÇ  90,00  R $ 13,71  R $ 1.234,23 

1.8 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 10 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  102,00  R $ 6,44  R $ 656,49 

1.9 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 16 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  80,00  R $ 8,48  R $ 678,03 

1.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 25 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  238,00  R $ 11,33  R $ 2.696,61 

1.11 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 50 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  10,00  R $ 21,59  R $ 215,90 

1.12 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 70 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  392,00  R $ 28,46  R $ 11.156,16 

1.13 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  10 MM2 M  34,00  R $ 6,09  R $ 207,13 

1.14 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  16 MM2 M  79,00  R $ 8,07  R $ 637,34 

1.15 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  2,5 MM2 M  10.100,00  R $ 2,29  R $ 23.170,41 

1.16 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  25 MM2 M  3,00  R $ 11,02  R $ 33,07 

1.17 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  35 MM2 M  98,00  R $ 14,68  R $ 1.438,86 

1.18 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  4 MM2 M  1.200,00  R $ 3,91  R $ 4.695,26 

1.19 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 450/750 V #  6 MM2 M  600,00  R $ 4,60  R $ 2.760,57 

1.20 PÇ  9,00  R $ 379,80  R $ 3.418,21 

1.21 C AIXA DE EQUALIZ AÇ ÃO DE POTENC IAIS  200X200X140MM UN  1,00  R $ 230,90  R $ 230,90 

1.22 UN  1,00  R $ 223,83  R $ 223,83 

1.23 UN  5,00  R $ 254,10  R $ 1.270,52 

1.24 C AR TUC HO PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A C ABO-HAS TE Nº115 UN  15,00  R $ 20,37  R $ 305,50 

1.25 PÇ  12,00  R $ 52,70  R $ 632,44 

1.26 PÇ  1,00  R $ 53,11  R $ 53,11 

1.27 PÇ  1,00  R $ 62,94  R $ 62,94 

1.28 PÇ  46,00  R $ 53,96  R $ 2.482,38 

1.29 C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM. PÇ  257,00  R $ 23,42  R $ 6.017,68 

1.30 PÇ  1,00  R $ 144,41  R $ 144,41 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM 
PR OJETO

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM 
PR OJETO

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM 
PR OJETO

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO A, 25MM, C OM  INTER R UPTOR  S IMPLES , UMA 
TEC LA, AC OPLADO NA TAMPA

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UM INTER R UPTOR  
S IMPLES , DUAS  TEC LAS  AC OPLADO NA TAMPA.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UM INTER R UPTOR  
S IMPLES , TR ÊS  TEC LAS  AC OPLADO NA TAMPA.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, 25MM, C OM UMA TOMADA 2P+ T , 
PADR ÃO ABNT NBR  14136, 15A - 250V, C OM PLAC A.

C ONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VAR IÁVEL, DUPLO, 25MM, C OM  DOIS  
INTER R UPTOR ES  S IMPLES , DUAS  E  TR ÊS  TEC LAS , AC OPLADOS  NA TAMPA
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 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: R E F OR MA D AS  INS T AL AÇ ÕE S  E L É T R IC AS

Edificação: C T P Data: 04/13

ITEM D ES C RIÇ ÃO Un id .  Qu an t.  UNITÁRIO  TOTAL  

1 .0 INS TAL AÇ ÕES  EL ÉTRIC AS  R$  1 8 6 .6 7 9 ,2 5  
1.1 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1" PÇ  21,00  R $ 2,96  R $ 62,09 

1.2 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/2" PÇ  18,00  R $ 3,95  R $ 71,12 

1.3 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 1.1/4" PÇ  12,00  R $ 3,14  R $ 37,65 

1.4 ABR AÇ ADEIR A TIPO D, 2" PÇ  6,00  R $ 4,08  R $ 24,48 

1.5 ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 UN  1,00  R $ 94,92  R $ 94,92 

1.6 BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  6,00  R $ 11,25  R $ 67,52 

1.7 BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8 X 3M PÇ  90,00  R $ 13,71  R $ 1.234,23 

1.8 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 10 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  102,00  R $ 6,44  R $ 656,49 

1.9 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 16 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  80,00  R $ 8,48  R $ 678,03 

1.10 C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA 0,6/1KV 25 MM2 (1 C ONDUTOR ) TP M  238,00  R $ 11,33  R $ 2.696,61 

 
 
 



  

67 

 

S ERVIÇ OS UND  BD I 

ABER TUR A DE FUR O EM ALVENAR IA DIAMETR OS  DE Ø3/4 ATÉ Ø2" PÇ  R $ 7,91 

ABR AÇ ADEIR A PAR A ANILHA (PAC OTE 100 PÇ ) PÇ  R $ 25,00 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/2" PÇ  R $ 3,10 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/4" PÇ  R $ 2,46 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1" PÇ  R $ 2,32 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2" PÇ  R $ 3,20 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2 1/2" PÇ  R $ 4,16 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 3/4" PÇ  R $ 2,24 

ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z -201 PÇ  R $ 74,48 

ANILHA (MAR C ADOR ) PAR A IDENTIFIC AÇ ÃO DE C ABOS  PAC OTE C OM 500 UND - ATÉ #  6 MM² PÇ  R $ 16,36 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M²  R $ 8,22 

BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M PÇ  R $ 10,76 

BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  R $ 8,83 

C ABO ALUMINIO NU #  70 MM2 M  R $ 5,44 

C ABO C OBR E NU #  16 MM2 M  R $ 9,57 

C ABO C OBR E NU #  240 MM2 M  R $ 66,21 

C ABO C OBR E NU #  35 MM2 M  R $ 17,25 

C ABO C OBR E NU #  50 MM2 M  R $ 19,80 

C ABO C OBR E NU #  70 MM2 M  R $ 27,27 

C ABO C OBR E NU #  150 MM2 M  R $ 40,75 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 4,78 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 5,05 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 44,18 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 6,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 6,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 1,80 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 2,56 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 8,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 8,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 11,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 11,52 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,35 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,07 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 16,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 16,94 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,85 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,61 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 22,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 21,90 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 28,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 28,57 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 120 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 34,98 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 240 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 72,85 

C AIXA PAR A INTER R UPTOR ES  MONTADA C OMPLETA C OM 31 S ES S IONADOR ES  (INTER R UPTOR ES ) BIPOLAR ES  DE 40A PÇ  R $ 560,00 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM PR OJETO PÇ  R $ 298,00 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 175,63 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 199,38 

PÇ  R $ 103,59 

C AIXA S UBTER R ÂNEA DE INS PEÇ ÃO PAR A HAS TE DE TER R A PÇ  R $ 53,52 

C AR TUC HO PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A C ABO-HAS TE  Nº115 PÇ  R $ 15,98 

PÇ  R $ 181,17 

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, 
R EATER R O E BOTA-FOR A

C AIXA DE EQUALIZ AÇ ÃO DE EMBUTIR  C OM S AIDAS  NAS  PAR TES  S UPER IOR  E INFER IOR  PAR A ELETR ODUTO DE 25MM (1"), 20 X 
20 X 14 MM, C OM NOVE TER MINAIS
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S ERVIÇ OS UND  BD I 

ABER TUR A DE FUR O EM ALVENAR IA DIAMETR OS  DE Ø3/4 ATÉ Ø2" PÇ  R $ 7,91 

ABR AÇ ADEIR A PAR A ANILHA (PAC OTE 100 PÇ ) PÇ  R $ 25,00 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/2" PÇ  R $ 3,10 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/4" PÇ  R $ 2,46 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1" PÇ  R $ 2,32 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2" PÇ  R $ 3,20 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2 1/2" PÇ  R $ 4,16 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 3/4" PÇ  R $ 2,24 

ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z -201 PÇ  R $ 74,48 

ANILHA (MAR C ADOR ) PAR A IDENTIFIC AÇ ÃO DE C ABOS  PAC OTE C OM 500 UND - ATÉ #  6 MM² PÇ  R $ 16,36 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M²  R $ 8,22 

BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M PÇ  R $ 10,76 

BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  R $ 8,83 

C ABO ALUMINIO NU #  70 MM2 M  R $ 5,44 

C ABO C OBR E NU #  16 MM2 M  R $ 9,57 

C ABO C OBR E NU #  240 MM2 M  R $ 66,21 

C ABO C OBR E NU #  35 MM2 M  R $ 17,25 

C ABO C OBR E NU #  50 MM2 M  R $ 19,80 

C ABO C OBR E NU #  70 MM2 M  R $ 27,27 

C ABO C OBR E NU #  150 MM2 M  R $ 40,75 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 4,78 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 5,05 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 44,18 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 6,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 6,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 1,80 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 2,56 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 8,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 8,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 11,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 11,52 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,35 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,07 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 16,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 16,94 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,85 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,61 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 22,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 21,90 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 28,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 28,57 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 120 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 34,98 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 240 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 72,85 

C AIXA PAR A INTER R UPTOR ES  MONTADA C OMPLETA C OM 31 S ES S IONADOR ES  (INTER R UPTOR ES ) BIPOLAR ES  DE 40A PÇ  R $ 560,00 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM PR OJETO PÇ  R $ 298,00 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 175,63 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 199,38 

PÇ  R $ 103,59 

C AIXA S UBTER R ÂNEA DE INS PEÇ ÃO PAR A HAS TE DE TER R A PÇ  R $ 53,52 

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, 
R EATER R O E BOTA-FOR A
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S ERVIÇ OS UND  BD I 2 7 ,4 5 %

ABER TUR A DE FUR O EM ALVENAR IA DIAMETR OS  DE Ø3/4 ATÉ Ø2" PÇ  R $ 7,91  R $ 10,08 

ABR AÇ ADEIR A PAR A ANILHA (PAC OTE 100 PÇ ) PÇ  R $ 25,00  R $ 31,86 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/2" PÇ  R $ 3,10  R $ 3,95 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/4" PÇ  R $ 2,46  R $ 3,14 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1" PÇ  R $ 2,32  R $ 2,96 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2" PÇ  R $ 3,20  R $ 4,08 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2 1/2" PÇ  R $ 4,16  R $ 5,30 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 3/4" PÇ  R $ 2,24  R $ 2,85 

ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 PÇ  R $ 74,48  R $ 94,92 

ANILHA (MAR C ADOR ) PAR A IDENTIFIC AÇ ÃO DE C ABOS  PAC OTE C OM 500 UND - ATÉ #  6 MM² PÇ  R $ 16,36  R $ 20,85 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M²  R $ 8,22  R $ 10,48 

BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M PÇ  R $ 10,76  R $ 13,71 

BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  R $ 8,83  R $ 11,25 

C ABO ALUMINIO NU #  70 MM2 M  R $ 5,44  R $ 6,93 

C ABO C OBR E NU #  16 MM2 M  R $ 9,57  R $ 12,20 

C ABO C OBR E NU #  240 MM2 M  R $ 66,21  R $ 84,38 

C ABO C OBR E NU #  35 MM2 M  R $ 17,25  R $ 21,99 

C ABO C OBR E NU #  50 MM2 M  R $ 19,80  R $ 25,24 

C ABO C OBR E NU #  70 MM2 M  R $ 27,27  R $ 34,76 

C ABO C OBR E NU #  150 MM2 M  R $ 40,75  R $ 51,94 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 4,78  R $ 6,09 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 5,05  R $ 6,44 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 44,18  R $ 56,31 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 6,33  R $ 8,07 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 6,65  R $ 8,48 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 1,80  R $ 2,29 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 2,56  R $ 3,26 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 8,65  R $ 11,02 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 8,89  R $ 11,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 11,89  R $ 15,15 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 11,52  R $ 14,68 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,35  R $ 4,27 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,07  R $ 3,91 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 16,88  R $ 21,51 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 16,94  R $ 21,59 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,85  R $ 4,91 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,61  R $ 4,60 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 22,33  R $ 28,46 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 21,90  R $ 27,91 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 28,88  R $ 36,81 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 28,57  R $ 36,41 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 120 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 34,98  R $ 44,58 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 240 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 72,85  R $ 92,85 

C AIXA PAR A INTER R UPTOR ES  MONTADA C OMPLETA C OM 31 S ES S IONADOR ES  (INTER R UPTOR ES ) BIPOLAR ES  DE 40A PÇ  R $ 560,00  R $ 713,72 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM PR OJETO PÇ  R $ 298,00  R $ 379,80 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 175,63  R $ 223,83 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 199,38  R $ 254,10 

PÇ  R $ 103,59  R $ 132,03 

C AIXA S UBTER R ÂNEA DE INS PEÇ ÃO PAR A HAS TE DE TER R A PÇ  R $ 53,52  R $ 68,21 

C AR TUC HO PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A C ABO-HAS TE  Nº115 PÇ  R $ 15,98  R $ 20,37 

PÇ  R $ 181,17  R $ 230,90 

C ANTEIR O DE OBR AS M²  R $ 234,00  R $ 298,23 

C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, 
R EATER R O E BOTA-FOR A

C AIXA DE EQUALIZAÇ ÃO DE EMBUTIR  C OM S AIDAS  NAS  PAR TES  S UPER IOR  E INFER IOR  PAR A ELETR ODUTO DE 25MM (1"), 20 X 
20 X 14 MM, C OM NOVE TER MINAIS
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S ERVIÇ OS UND  BD I 

ABER TUR A DE FUR O EM ALVENAR IA DIAMETR OS  DE Ø3/4 ATÉ Ø2" PÇ  R $ 7,91 

ABR AÇ ADEIR A PAR A ANILHA (PAC OTE 100 PÇ ) PÇ  R $ 25,00 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/2" PÇ  R $ 3,10 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/4" PÇ  R $ 2,46 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1" PÇ  R $ 2,32 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2" PÇ  R $ 3,20 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2 1/2" PÇ  R $ 4,16 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 3/4" PÇ  R $ 2,24 

ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 PÇ  R $ 74,48 

ANILHA (MAR C ADOR ) PAR A IDENTIFIC AÇ ÃO DE C ABOS  PAC OTE C OM 500 UND - ATÉ #  6 MM² PÇ  R $ 16,36 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M²  R $ 8,22 

BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M PÇ  R $ 10,76 

BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  R $ 8,83 

C ABO ALUMINIO NU #  70 MM2 M  R $ 5,44 

C ABO C OBR E NU #  16 MM2 M  R $ 9,57 

C ABO C OBR E NU #  240 MM2 M  R $ 66,21 

C ABO C OBR E NU #  35 MM2 M  R $ 17,25 

C ABO C OBR E NU #  50 MM2 M  R $ 19,80 

C ABO C OBR E NU #  70 MM2 M  R $ 27,27 

C ABO C OBR E NU #  150 MM2 M  R $ 40,75 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 4,78 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 10,0 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 5,05 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 44,18 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 6,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 6,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 1,80 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 2,5 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 2,56 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 8,65 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 25 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 8,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 11,89 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 35,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 11,52 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,35 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 4,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,07 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 16,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 50,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 16,94 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V  (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 3,85 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 6,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 3,61 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 22,33 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 70,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 21,90 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 28,88 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 95 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M  R $ 28,57 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 120 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 34,98 

C ABO DE C OBR E IS OLAMENTO ANTI-C HAMA, S EÇ ÃO 240 MM2, 0,6/1KV (1 C ONDUTOR ) TP - FLEXÍVEL M  R $ 72,85 

C AIXA PAR A INTER R UPTOR ES  MONTADA C OMPLETA C OM 31 S ES S IONADOR ES  (INTER R UPTOR ES ) BIPOLAR ES  DE 40A PÇ  R $ 560,00 

C AIXA DE C OMANDO DE ILUMINAÇ ÃO  E  VENTILADOR ES , C ONFOR ME DETALHE EM PR OJETO PÇ  R $ 298,00 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 1, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 175,63 

C AIXA FABR IC AÇ ÃO ES PEC IAL PAR A DPS  E PR OTEÇ ÃO C LAS S E 2, C ONFOR ME TABELA EM PR OJETO PÇ  R $ 199,38 

PÇ  R $ 103,59 
C AIXA DE PAS S AGEM EM ALVENAR IA E TAMPA DE C ONC R ETO, FUNDO DE BR ITA, TIPO 1, 40X40X60 C M, INC LUS IVE ES C AVAÇ ÃO, 
R EATER R O E BOTA-FOR A
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S ERVIÇ OS UND  BD I 

ABER TUR A DE FUR O EM ALVENAR IA DIAMETR OS  DE Ø3/4 ATÉ Ø2" PÇ  R $ 7,91 

ABR AÇ ADEIR A PAR A ANILHA (PAC OTE 100 PÇ ) PÇ  R $ 25,00 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/2" PÇ  R $ 3,10 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1 1/4" PÇ  R $ 2,46 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 1" PÇ  R $ 2,32 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2" PÇ  R $ 3,20 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 2 1/2" PÇ  R $ 4,16 

ABR AÇ ADEIR A TIPO D C OM C UNHA 3/4" PÇ  R $ 2,24 

ALIC ATE GR ANDE PAR A S OLDA EXOTÉR MIC A - I-160/Z-201 PÇ  R $ 74,48 

ANILHA (MAR C ADOR ) PAR A IDENTIFIC AÇ ÃO DE C ABOS  PAC OTE C OM 500 UND - ATÉ #  6 MM² PÇ  R $ 16,36 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS  C OM S OQUETE M²  R $ 8,22 

BAR R A C HATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M PÇ  R $ 10,76 

BAS E C OM 4 FUR OS  PAR A FIXAÇ ÃO EXTER NA EM C HAPA DE AÇ O PAR A PER FILADO PÇ  R $ 8,83 

C ABO ALUMINIO NU #  70 MM2 M  R $ 5,44 

C ABO C OBR E NU #  16 MM2 M  R $ 9,57 

C ABO C OBR E NU #  240 MM2 M  R $ 66,21 

C ABO C OBR E NU #  35 MM2 M  R $ 17,25 

C ABO C OBR E NU #  50 MM2 M  R $ 19,80 

C ABO C OBR E NU #  70 MM2 M  R $ 27,27 

 
Planilha de serviços elaborada com base nos Projetos Elétricos de baixa tensão. 
 
As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciados em 
especificação de qualidade delimitadas pela PMMG. O uso de materiais equivalentes 
poderá ser autorizada pelo fiscal, após a apresentação de laudo técnico do 
fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da qualidade. 
 
Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente os 
Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo. 
 
Os preços unitários tendo como referência a Planilha do SETOP/Fevereiro de 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANILHA ORCAMENTÁRIA - REDE ELÉTRICA DE MEDIA TENSÃO E 
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SUBESTACAO/CUBICULO DE MEDICÂO 
 

PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

02.10 Transporte de material demolido em caçamba m³ 76,00 29,00 2.204,00

02.11 unid. 5,00 220,00 1.100,00

02.12 m³ 21,60 9,32 201,31

02.13 m³ 9,07 1,50 13,61

02.14 m³ 8,25 266,00 2.194,50

11,18% SUB-TOTAL 31.081,43

3 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

03.01 unid. 1,00 119,79 119,79

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 2 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Escavação mecânica de valas para 08 dutos de 1000x300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2b)

Recobrimento de vala compactada de 1000x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2b)

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 1000x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 - Detalhe 2b)

Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio tipo po químico 2-A:20-B:C, capacidade  6Kg, com proteção 
(alvenaria ou chapa de aço FG) - (Des. CE 01/04 - Legenda - item 6 e Des. CE 01/04  – Planta da Subestação)
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

02.10 Transporte de material demolido em caçamba m³ 76,00 29,00 2.204,00

02.11 unid. 5,00 220,00 1.100,00

02.12 m³ 21,60 9,32 201,31

02.13 m³ 9,07 1,50 13,61

02.14 m³ 8,25 266,00 2.194,50

11,18% SUB-TOTAL 31.081,43

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 2 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Escavação mecânica de valas para 08 dutos de 1000x300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2b)

Recobrimento de vala compactada de 1000x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2b)

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 1000x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 - Detalhe 2b)
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

02.10 Transporte de material demolido em caçamba m³ 76,00 29,00 2.204,00

02.11 unid. 5,00 220,00 1.100,00

02.12 m³ 21,60 9,32 201,31

02.13 m³ 9,07 1,50 13,61

02.14 m³ 8,25 266,00 2.194,50

11,18% SUB-TOTAL 31.081,43

3 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

03.01 unid. 1,00 119,79 119,79

0,04% SUB-TOTAL 119,79

4 INSTALAÇÖES ELÉTRICAS 

04.01 peça 1,00 12.200,00 12.200,00

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 2 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Escavação mecânica de valas para 08 dutos de 1000x300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2b)

Recobrimento de vala compactada de 1000x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2b)

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 1000x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 - Detalhe 2b)

Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio tipo po químico 2-A:20-B:C, capacidade  6Kg, com proteção 
(alvenaria ou chapa de aço FG) - (Des. CE 01/04 - Legenda - item 6 e Des. CE 01/04  – Planta da Subestação)

Fornecimento e instalação de Cabine de Distribuição tipo pedestal de Média Tensão - 3 vias - 250 A, até 24KV - 
CEMIG, conforme orientações do fabricante - Elos (Des. EL 01/05 e 05/05)
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

02.10 Transporte de material demolido em caçamba m³ 76,00 29,00 2.204,00

02.11 unid. 5,00 220,00 1.100,00

02.12 m³ 21,60 9,32 201,31

02.13 m³ 9,07 1,50 13,61

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 2 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Escavação mecânica de valas para 08 dutos de 1000x300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2b)

Recobrimento de vala compactada de 1000x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2b)
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

02.10 Transporte de material demolido em caçamba m³ 76,00 29,00 2.204,00

02.11 unid. 5,00 220,00 1.100,00

02.12 m³ 21,60 9,32 201,31

02.13 m³ 9,07 1,50 13,61

02.14 m³ 8,25 266,00 2.194,50

11,18% SUB-TOTAL 31.081,43

3 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 2 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Escavação mecânica de valas para 08 dutos de 1000x300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2b)

Recobrimento de vala compactada de 1000x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2b)

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 1000x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 - Detalhe 2b)
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Set2013 REVISÃO: 06

                                                                                            

LOCAL : Academia de Polícia Militar - APM

ENDEREÇO: Rua Diabase, 320 - Prado                                         Prazo de execução considerado: 3 MESES

Item Descrição Mínima dos Serviços Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01 Mobilização e desmobilização de obra executadas próximos a centros urbanos (0,52% do valor total da obra) unid. 1,00 1.445,45 1.445,45

0,52% 1.445,45

2 INFRA-ESTRUTURA

02.01 unid. 2,00 212,55 425,10

02.02 unid. 2,00 991,92 1.983,84

02.03 m³ 105,84 9,32 986,43

02.04 m³ 55,56 1,50 83,34

02.05 unid. 28,00 190,00 5.320,00

02.06 Reconstituição de piso com Asfalto E=8cm  e L=300mm (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). m³ 12,31 380,00 4.677,80

02.07 m³ 31,75 266,00 8.445,50

02.08 Chapa de aço para transposição de valas 600x1500x8mm unid. 6,00 240,00 1.440,00

02.09 m 17,00 118,00 2.006,00

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para Cabine de Distribuição de pedestal, 3/4 vias, 
inclusive adaptação à Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05)

Fornecimento e Instalação de base de concreto FCK=20MPa para  transformador de Pedestal, 150 ou 225 KVA, 
13.8 KV~220 V, inclusive fornecimento da Caixa de Passagem, conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 
05/05)

Escavação mecânica de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, incluindo a remoção para bota fora (Des. EL 
02/05 – Detalhe 2a)

Recobrimento de vala compactada de 800x300mm com fornecimento e instalação de fita de advertência (Des. 
EL 02/05 - Detalhe 2a)

Fornecimento e instalação de caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de bloco de concreto – Tipo 1 - 
E=20cm, rebocada na parte interna, dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de 
brita e tampa de concreto armado, inclusive

Envelopamento para proteção de eletroduto no fundo da vala de 800x300mm com concreto FCK=15MPa, 
conforme detalhe do projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a)

Cerca de mourão H=2,50m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame 
farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e portão de acesso no mesmo padrão 
(Des. EL 04/05 – Detalhe 05)

 
 
Planilha de serviços elaborada com base nos Projetos Elétricos de Media Tensão e 
subestação/cubículo de medição. 
 
As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciados em 
especificação de qualidade delimitadas pela PMMG. O uso de materiais equivalentes 
poderá ser autorizada pelo fiscal, após a apresentação de laudo técnico do 
fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da qualidade. 
 
Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente os 
Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo. 
 
Os preços unitários tendo como referência a Planilha do SETOP/Fevereiro de 2013. 
 

 

 
ANEXO XIII – MEMORIAL DESCRITIVO E DETALHES EXECUTIVOS DA OBRA 
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MEMORIAL DESCRITIVO – REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
 
Objetivo 

 

O objetivo da presente especificação é estabelecer as condições e os requisitos 

técnicos mínimos para a reforma das instalações elétricas de diversas áreas da 

Academia de Policia Militar, localizada na Rua Diabase, bairro Prado, Belo 

Horizonte/MG. 

 

Obrigações da Contratada 

 

A Contratada é responsável pela construção das novas instalações elétricas das 

diversas áreas, entregando todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido nesta especificação e 

respectivas folhas de projetos.  

 

Fica estabelecido que havendo conflitos entre esta especificação e os projetos, 

prevalecerão sempre às informações constantes na primeira. 

  

Os itens ou serviços não mencionados nesta documentação e nos projetos, porém 

necessários a consecução dos serviços e para o funcionamento perfeito das 

instalações, deverão ser incluídos na respectiva proposta, e fará parte integrante do 

fornecimento.  

 

A omissão em esclarecer a ausência de qualquer componente ou serviço necessário 

ao funcionamento perfeito do equipamento implica na concordância em incluí-los 

sem ônus ao CONTRATANTE. 

 

Projetos relacionados  

 

 APM - ADMINISTRAÇÃO DA APM – Folhas 01/03, 02/03 e 03/03 

 CET – SALAS DE AULA – Folha 01/01 

 CPP - CENTRO DE PESQUISA E POS GRADUAÇÃO - Folhas 01/03, 02/03 e 

03/03 
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 IMPLANTAÇÃO APM (ILUMINAÇÃO EXTERNA)- Folhas 01/04 (CET), 03/04 

(APM) 

 CTP – CENTRO DE TREINAMENTO POLICIAL – Folhas 01/03, 02/03 e 03/03 

 EFSd – ESCOLA DE FORMACAO DE SOLDADOS (ANTIGO CET) – 

FOLHAS 01/03, 02/03 e 03/03 

 
 

Normas adotadas 

 

Todos os equipamentos deverão ser fabricados e fornecidos em conformidade com 

as seguintes normas aplicáveis: 

 

- NR-10 – Ministério do Trabalho. 

- NBR-5410 – Instalações elétricas de 

baixa tensão. 

- NBR-5413 – Iluminação de Interiores. 

- NBR-5471 - Condutores elétricos 

- NBR-5419 - Proteção de estruturas 

contra descargas atmosféricas 

- NBR – 5111 - Fios de Cobre Nús para 

Fins Elétricos 
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Descrição  

 

Os serviços relacionados a esta 

especificação são aqueles contemplados 

para reforma geral de todas as áreas 

relacionadas. Existem alguns poucos 

itens e instalações que deverão ser 

reaproveitados, estes estão relacionados 

nos projetos. 

 

Serão substituídas todas as fiações, 

cabeamento, quadros elétricos, 

acessórios, luminárias e correlatos. 

 

Deverão ser construídos sistemas de 

aterramento conforme projeto, sendo 

que a resistência máxima para esta 

malha de aterramento, desconectada, 

será de 10 ohms. 

 

Todos os materiais que serão retirados, 

tais como fios, cabos, luminárias e 

correlatos deverão ser catalogados e 

entregues no Almoxarifado da APM. 

 

Os materiais que deverão ser utilizados: 

 

1 - CABO DE COBRE DE BAIXA 

TENSÃO 

 

- Cabo de cobre flexível, unipolar, 

antichama, tensão de isolamento 

450V/750V, formado por fios de cobre 

eletrolítico, têmpera mole, 

encordoamento com formação classe 2, 

Isolação de PVC 70ºC (policloreto de 

vinila) antichama, com características 

especiais quanto à não propagação e 

autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B), 

aplicável à norma NBR NM 280, NBR 

NM-247-3 , NBR NM 280. 

- Cabo de cobre flexível  formado por fios 

de cobre eletrolítico, têmpera mole, 

encordoamento com formação classe 4 

e classe 5, com isolação de PVC 70ºC 

(policloreto de vinila) antichama, com 

características especiais quanto à não 

propagação e autoextinção do fogo 

(PVC/A), cobertura de PVC antichama 

(ST1), aplicável à norma NBR 7288: 

cabos de potência com isolação sólida 

extrudada em PVC e NBR NM 280: 

condutores de cobre mole para fios e 

cabos isolados. 

 

2 - CABO DE COBRE NU 

 

- Cabo de cobre nu, formado por fios de 

cobre nu de alta condutibilidade, 

tempera meio dura, classe 2A de 

encordoamento, aplicável à norma NBR 

5111. 

 

3 - CONECTORES E TERMINAIS PARA 

CABO 

 

- Deverão ser em liga latão/bronze, do tipo 
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a dupla compressão de procedência 

Eltec, Tercon, Intelli, Burndy para cabos 

de cobre. Sempre deverá ser do tipo 

"reforçado". 

 

4 - TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES, 

PLUGUES E ACESSÓRIOS 

 

Todas as tomadas deverão ser 

identificadas externamente, no espelho, 

através de etiquetas acrílicas, indicando 

o circuito e quadro a que pertencem. As 

tomadas deverão atender a NBR 14136 

conforme indicação em projeto. 

 

Os interruptores simples deverão possuir 

teclas fosforescentes, serem fabricados 

com material não propagante a chama, 

possuírem bornes enclausurados e 

contatos prateados de alta durabilidade 

para correntes de 10A-250V.  

 

A altura dos interruptores será 1,30m do 

eixo central ao piso acabado. 

 

Em cada interruptor e tomada deverão ter 

os circuitos identificados através de 

anilhas padronizadas, em perfeito acordo 

com as designações dos projetos. 

 

5 - QUADROS DE BAIXA TENSÃO 

 

Objetivo 

 

Esta especificação tem como objetivo 

complementar os projetos e fornecer 

dados e orientações básicas destinadas à 

montagem, fornecimentos e instalações 

dos Quadros de Distribuição de Baixa 

Tensão. 

 

Características Construtivas 

 

Os quadros deverão ser fabricado de 

acordo com a Norma Brasileira ABNT 

NBR IEC 60439 com materiais capazes 

de suportar os esforços mecânicos, 

elétricos e térmicos, bem como os efeitos 

de umidade, possíveis de ocorrer em 

serviço normal. 

 

Os quadros serão projetados para resistir 

a corrente de curto circuito indicada nos 

diagramas unifilares. 

 

Os quadros serão auto-sustentáveis e 

suficientemente fortes, para suportar 

inclusive as manobras de transporte com 

todos os componentes fixos/extraíveis 

montados. 

 

Serão fornecidos na parte superior dos 

quadros olhais para içamento. 

 

Os quadros deverão ser construídos em 

chapa de aço bitola mínima 1,5mm. 
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Deverão ter espelho frontal que permita o 

acesso apenas às alavancas dos 

disjuntores, impedindo o contato com 

partes energizadas. 

 

Deverão ter portas frontais com fechadura 

"Yale", com chave mestre. 

 

Acesso somente pela porta frontal. 

 

Os componentes deverão ser montados 

sobre chapa removível ou estrutura de 

perfilados. 

 

Tratamento da chapa por decapagem com 

jato de granalha de aço, tipo metal branco 

e aplicação de duas demãos de tinta 

anticorrosiva a base de cromato de zinco. 

 

Todos os equipamentos frontais serão 

identificados com placas acrílicas, com 

letras brancas e fundo preto, com dizeres 

conforme indicados no projeto. Da mesma 

forma serão identificados todos os 

elementos internos dos quadros. Os 

condutores serão identificados com 

anilhas apropriadas. 

 

A entrada e saída dos cabos serão pela 

parte inferior ou superior do quadro, 

conforme projeto. 

 

O quadro será do tipo de sobrepor, 

conforme indicado no projeto, para 

instalação abrigado e com proteção IP50. 

 

Deverá ser afixado, no interior do quadro, 

em papel auto-colante, o diagrama unifilar 

e a correspondência entre os disjuntores 

e a carga atendida.  

 

A carcaça do quadro deverá ser aterrada. 

 

Distância de Escoamento e Distância 

de Isolação 

 

De acordo com a NBR IEC 60439. 

 

Dimensionamento de Barramento 

 

Devem ser considerados, além da 

intensidade das correntes, os esforços 

eletromecânicos, provocados pela 

corrente de curto-circuito, a maneira como 

são instalados, o tipo de isolação e, pelos 

elementos ao qual estão ligados, 

conforme Tabela 12 e 13 dos anexos A e 

C – NBR IEC 60439. 

 

Os barramentos deverão ser de cobre 

eletrolítico com pureza de 99,9%. 

 

 

Identificação dos Condutores e 

Conectores 

 

Os condutores devem ser identificados 

por número, cores ou símbolos e sua 
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identificação deve estar de acordo com as 

indicações nos diagramas: 

 

Os barramentos devem ser identificados 

nas seguintes cores: 

 

- fase L1 - azul escuro 

- fase L2 - branco 

- fase L3 – violeta 

- Condutor de proteção – verde 

- Condutor neutro - azul claro

 

Os terminais para condutores de proteção externos devem ser marcados com o símbolo 

característico normalizado. 

 

Todos os circuitos individuais e seus dispositivos de proteção devem ser identificados 

através de anilhas. 

 

Todos os conectores nos quais devem ser feitas ligações de condutores na obra, devem 

ser identificados por números, símbolos ou letras, que devem estar de acordo com as 

indicações no diagramas e desenhos de fiações. 

 

Réguas de bornes terminais para ligações devem ser identificadas. 

 

A direção de operação e indicação das posições dos dispositivos de manobra devem estar 

de acordo com as normas aplicáveis aos equipamentos referido. 

 

Deverão ser previstos dois conectores nas extremidades da barra de aterramento. 

 

Os bornes terminais de tensões diferentes deverão ser instaladas em réguas distintas ou 

com separadores, devidamente identificados com o nível de tensão. 

 

Os bornes terminais deverão ser dimensionados para as correntes nominais dos circuitos e 

respectivas bitolas dos cabos que estarão recebendo.  

 

Os condutores isolados não devem ser apoiados em partes energizadas, de potenciais 

diferentes ou extremidades afiadas, e devem ser sustentados adequadamente. 
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Acabamento 

 

As partes metálicas dos paineis deverão ser submetidas a um pré-tratamento anti-corrosivo 

conforme descrito abaixo: 

 

- Desengraxamento em solução aquecida, com finalidade de remover todo e qualquer 

resíduo de óleo, e graxa da superfície das peças. 

- Decapagem em solução de ácido clorídrico, afim de remover qualquer oxidação. 

- Fosfatização em solução aquecida a 80oC. 

- Passivação das peças com uma solução de baixa concentração de ácido crônico, 

aquecida, para melhorar as características da aderência e da inibição e ferrugem. 

- Pequenas peças metálicas como parafusos, porcas, arruelas e acessórios deverão ser 

zincadas por processo eletrolítico e bicromatizadas. 

- A pintura dos cubículos deverá ser por processo eletrostático a pó, base de resina 

poliester 

- A cor de acabamento final deverá ser RAL 7032. A espessura mínima após o acabamento, 

não deverá ser inferior a 80 microns. 

- As chapa de aço não pintadas deverão ser bicromatizadas 

 

Placa de Identificação 

 

O quadro deve ser fornecido com uma placa de identificação marcada de maneira legível e 

durável, resistente às condições de uso a que se destinam e localizadas de forma visível. 

 

- Nome do fabricante ou marca. 

- Tipo e número de identificação. 

- Tensão nominal do circuito principal. 

- Corrente nominal do circuito principal. 

- Capacidade de curto-circuito (em kA). 

- Grau de proteção. 

- Peso 

- Mês / Ano de fabricação 

- Norma aplicada NBR IEC 60439 
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Disjuntores 

 

Todos os disjuntores devem ser limitadores e deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

 

- Capacidade de ruptura – ABNT NBR IEC 60947-2 e ABNT NBR NM 60898  

- Classe 3, conforme anexo ZA da norma ABNT NBR NM 60898 

- Instalação - fixa 

- Tensão de isolamento – 500 e 750 VCA 

- Devem permitir o travamento por cadeado conforme NR-10. 

- Os disjuntores deverão ser da Schneider, GE, ABB ou Siemens. 

- C60N: certificado pelo INMETRO 

- Auxiliares e acessórios: pente de conexão, dispositivo de travamento, contato 

auxiliar, bobina de disparo, bobina de mínima tensão, base plug-in, protetor de 

bornes e manopla rotativa. 

 

Condições gerais para fornecimento 

 

A responsabilidade da Contratada inclui a analise e aprovação do projeto apresentado, a 

fabricação e a entrega, bem como a garantia e assistência técnica, inclusive depois de 

vencido o período de garantia. 

 

Não é aceito construção de quadros em obra, todos deverão ser industrializados. 

 

Referencia: Conecta 

 

Projeto 

 

O projeto completo do conjunto e de cada unidade deverá ser elaborado pelo fabricante, 

que será a responsável junto com a Contratada pela operação correta e atendimento a 

todas as exigências das especificações solicitadas. 
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Antes de iniciar a fabricação de quaisquer elementos do conjunto, deverão ser enviados 

desenhos, manuais de operação e memória de cálculo para aprovação por parte da 

Contratante e da Contratada. O fabricante será obrigado a executar todas as modificações 

exigidas pela Contratante, sem quaisquer ressarcimentos econômicos por parte da 

Contratante, mesmo que a sua fabricação esteja totalmente concluída, ficando a cargo da 

Contratada toda e qualquer despesa assim originada. 

 

Normas 

 

A Contratada e o fabricante deverão indicar quais as normas, cuja fabricação do 

equipamento ofertado obedece, inclusive indicando as normas e procedimentos de testes 

de funcionamento do conjunto e de seus componentes. 

 

Todos os equipamentos e montagens deverão estar de acordo com as Normas ABNT. 

 

Acompanhamento 

 

A Contratada e o fabricante deverão permitir visitas de representantes da Contratante em 

qualquer fase de fabricação ou montagem do equipamento, nas dependências da fábrica. 

 

Deverão manter informada a Contratante sobre o andamento dos serviços, de acordo com 

o cronograma, possibilitando desta forma a programação das visitas de inspeção. 
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Embalagem 

 

Os painéis deverão ser agrupados para transporte obedecendo a uma largura limite de 2m, 

sendo conjunto com larguras acima desta, desmembrados para transporte sendo 

devidamente identificados. Os conjuntos serão envolvidos em papelão, para proteção 

contra danos na pintura e em plástico para proteção contra água e devidamente 

acomodados em bases/estrados de madeira para proteção durante transporte. 

 

Todos os instrumentos identificados com risco de dano se transportados montados nas 

colunas, serão embalados separadamente e cuidadosamente identificados. 

 

Quando desmembrados para fins de transporte, os barramentos horizontais deverão ser 

devidamente identificados, e os parafusos de acoplamento de barras afixados no 

barramento principal. 

 

Cada volume deverá conter indicações visíveis, e em caracteres de fácil leitura: 

 

Transporte e Entrega do equipamento 

 

Será de responsabilidade total da Contratada o transporte dos equipamentos até a obra, 

bem como os transportes verticais e horizontais dentro dela, até atingir o local da instalação 

do equipamento, que será indicado pela fiscalização da Contratante. A entrega inclui 

descarga no local. 

 

Testes/Inspeção 

 

A Contratada e o fabricante deverão apresentar, junto com a proposta de fornecimento, a 

lista de testes que estará em condições de realizar neste equipamento nas dependências 

da fábrica, porém deverá oferecer condições para a realização no mínimo de: 

 

 

- Ensaio de tensão aplicada; 

- Ensaio de resistência de isolamento; 

- Verificação de funcionamento de todos 

os componentes; 

- Verificação de funcionamento dos 

circuitos de comando/sinalização; 
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- Verificação dimensional; 

- Verificação de aderência da pintura e 

medição da espessura. 

 

Deverão ser executados os testes necessários à comprovação do preenchimento de todas 

as características dos equipamentos ora especificados. 

 

Todos os instrumentos de medição de grandezas elétricas utilizados durante o teste, 

deverão ser aferidos.  

Toda e qualquer despesa necessária a realização de testes de entrega do equipamento nas 

dependências do fabricante será de responsabilidade única da Contratada, sem qualquer 

ressarcimento por parte da Contratante, incluindo-se transportes, estadia e alimentação, se 

necessário, até a conclusão final dos testes, considerando-se sempre como ponto de 

partida e de chegada a sede ou local indicado pela Contratante. 

 

Documentação 

 

Deverá ser entregue a Contratante pela Contratada e pelo fabricante, os documentos 

abaixo relacionados nas quantidades que se indicam: 

 

Na Entrega do Equipamento: 

 

- Duas vias plotadas dos desenhos de fabricação, montagem e instalação, revisadas 

"conforme construído", incluindo-se listagem de componentes e materiais, com as 

respectivas especificações, sendo que uma via deverá estar alojada na face interna da 

porta frontal; 

- Uma via em arquivo eletrônico destes mesmos desenhos; 

- Certificado de garantia; 

 

Todos os desenhos deverão ser identificados, devendo possuir em sua legenda o nome da 

unidade da Contratante a que se destinam o nome do edifício e a codificação do quadro, 

segundo critério estabelecido pela Contratante. 

 

Recebimento e Aprovação final  
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A aprovação final do fornecimento do pacote do equipamento será feita na obra depois de 

instalado, comissionado, testado e em perfeito funcionamento.  

 

A aprovação e o recebimento da obra em perfeito funcionamento é que determinará a 

aprovação final da instalação. 

 

Garantia e Assistência Técnica 

 

O prazo de validade da garantia deverá ser no mínimo de um ano. 

 

Deverá fornecer condições para realização de assistência técnica, mesmo após vencido o 

prazo de garantia, endereços de representantes capacitados e autorizados para prestação 

de serviços, indicando o prazo médio estimado para atendimento em caso de emergência. 
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Especificações Básicas: 

 

Disjuntor tripolar Geral: ICC 85KA - 220V 

Disjuntor tripolar : ICC 50KA - 220V  

DPS (dispositivo de proteção contra surto): UC 275Vac Up 1,5kV 45kA Classe II/ Slim VCL-

275V 4 --Base e Fusível NH : tamanho Din 000 In= 63A  

Painel: auto suportável na chapa de aço 14/16USG acesso frontal através de fecho rápido. 

Grau de proteção Ip54, próprio para uso abrigado, cor RAL7032 eletrostático, dimensões 

de 2000 x 800 x 600mm ALP Configuração PTTA e forma de Montagem 2B 

 

7 – ELETRODUTOS E ELETROCALHAS 

 

Os eletrodutos que serão utilizados aparentes deverão ser de aço galvanizado tipo leve: 

 

 Rígidos de aço, conforme a norma NBR 13057/93 ; Rosca NBR 8133; com 1 luva e 

protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento: Zincado Eletroliticamente 

CS1 = 5 micra (padrão) do tipo leve. Sendo que acessórios como luvas e curvas 

deverão ser padronizadas com as mesmas características. É vedada a utilização de 

joelhos. Deverão ser suspensos a cada 1,5 metros com braçadeiras e suspenções 

conforme detalhes em projetos. 

 

Os eletrodutos que serão utilizados embutidos em paredes deverão ser de PVC 

rosqueável: 

 

 Tubos fornecidos em barras de 3 metros com rosca nas duas extremidades , 

conforme NBR NM ISO 7-1. . Norma aplicável NBR 15465. Para emenda de 

eletrodutos utilizar Unidut Reto (UR) em substituição a luva convencional. Utilizar 

Unidut Cônico (UC) para conexão de eletroduto rígido para entrada ou saída de 

painel ou caixa de passagem ou conduletes  com rosca. Substitui união macho e box 

reto. 

 

Os eletrodutos de bitolas 2” (50 mm) e acima deverão ser tipo corrugado PEAD: 

 



  

91 

 

 Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Possui alta resistência à 

compressão diametral e ao impacto, à abrasão e a ataques químicos do solo. 

Dispensa o envelopamento de concreto, sendo enterrado diretamente no solo. A 

compactação é efetuada manualmente com areia ou terra, evitando a utilização de 

pedras ou materiais que possam danificar os tubos. ABNT NBR 15715 – Requisitos 

para sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos 

de energia e telecomunicações. Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 13897 – 

Especificações para duto espiralado corrugado flexível, ABNT NBR 13898 – Método 

de ensaio para duto espiralado corrugado flexível. 

 

As eletrocalhas : 

 

 Fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 

7013. Serão perfuradas com furos oblongos de 7x25 mm, espaçados entre si em 25 

mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal. Deverão ser GF - 

Galvanizado a fogo, conforme NBR 6323. Sem tampa. Comprimento padrão: 3000 

mm. Dimensões conforme projeto. 

 

Conduletes : 

 

 Fabricados em liga de alumínio com silício (9% a 13%). Utilizar tampas de forma. 

Tipo de rosca tipo BSP. Todos os conduletes são do tipo X. Utilizar acessórios para 

conduletes Linha Múltipla como Niple (NM) para interligar conduletes múltiplos, 

tampão (MT) para fechamento de saída de condulete múltiplo que não está sendo 

utilizado. 
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8 – LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

 

As luminárias deverão ser aquelas especificadas em projeto, sendo: 

 

 Luminária de sobrepor no teto, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para 

duas lâmpadas fluorescentes de 16W, completa, incluindo reator eletrônico, ref. 

3320 da ITAIM ou equivalente. 

 

 Luminária de sobrepor no teto, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para 

duas lâmpadas fluorescentes de 32W, completa, incluindo reator eletrônico, ref. 

3320 da ITAIM ou equivalente 

 

 Lâmpada fluorescente tubular 16W e 32 W com temperatura de cor de 4000K 

(branco neutro) e Índice de reprodução de cores de 66%. Norma aplicável NBR IEC 

60081– Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação. 

 

 Reator eletrônico com alto fator de potência – em linha com as normas 

estabelecidas pelo INMETRO, dimensões compactas e devem atender 

integralmente as normas ABNT – NBR 14.417 e NBR 14.418.  
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 Poste metálico com 9 metros de altura livre modelo PRI/11 da ILUMEF ou 

equivalente com uma luminária mod. LUMINÁRIA FLXI 12 da FORT LIGHT ou 

equivalente com lâmpada multivapores metálicos de 400w, completo.  

 

 Poste metálico com 9 metros de altura livre mod. PRI/11 da ILUMEF ou equivalente 

com suporte com dois projetores PL 400 MA da TECNOWATT ou equivalente com 

lâmpadas multivapores metálicos de 400w, completo. 

 

 Poste metálico com 9 metros de altura livre mod. PRI/11 da ILUMEF ou equivalente 

com suporte com três projetores PL 400 MA da TECNOWATT ou equivalente com 

lâmpadas multivapores metálicos de 400w, completo. 



  

94 

 

 

 Poste metálico com 3,2 metros de altura livre mod. PRI/1 da ILUMEF ou equivalente 

com uma luminária mod. BL7 da TECNOWATT ou equivalente com lâmpada 

multivapores metálicos de 70w, completo. 

 

 

 Projetor PL 400 MA da TECNOWATT ou equivalente com lâmpada multivapores 

metálicos de 400w, completo. 
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9 – OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

9.1 Cabos elétricos 

 

Instalação de Condutores em Eletrodutos: 

 

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas e 

detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento. 

 

Os condutores serão puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de passagem. 

Qualquer emenda, quando necessária, será efetuada no interior das caixas.  

 

Serão empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito 

durante o puxamento dos condutores. Não será usado graxa. Os cabos serão puxados 

simultaneamente pôr circuito, pelos condutores, de forma contínua e com tensão constante 

até que a enfiação se processe totalmente. 

 

Serão deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para 

permitir eventuais remanejamentos ou correções. 

 

Os cabos a serem dutados serão identificados pôr meio de fita colorida, para marcação de 

fase de acordo com cores do barramento do Painel Geral de Distribuição da subestação 

alimentadora do circuito em referência e o circuito completo ficará identificado pelo seu 

número, pôr meio de tarjas plásticas. 

 

No caso de lançamentos verticais de condutores ou equipamentos elevados, cada conjunto 

de cabos será mecanicamente fixado a suportes, de sorte a não exercerem tensões 

mecânicas sobre os bornes terminais. 

 

Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon adequadas 

a cada 3m, quando instalados aparentes ou em eletrocalhas.  

 

Quando instalados em eletrodutos esta identificação nos condutores deverá existir em 

todas as caixas de passagem a 300 mm da entrada/saída dos mesmos nos eletrodutos. 
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Em ambos os casos a identificação também deverá ser executada nos trechos terminais 

condutores, onde estarão conectados. A identificação básica consiste do número do circuito 

e fase.  

 

Instalação de Condutores em Calhas: 

 

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas 

ou detritos que possam danificar os condutores. 

 

Os condutores serão instalados de forma que os isentem de esforços incompatíveis com a 

sua resistência, ou com a do isolamento, ou a do revestimento. 

 

O lançamento de cabos nas calhas será conforme indicado no projeto quanto ao número 

de condutores e o número de camadas. Sempre que possível será utilizada a formação 

trifólio, em apenas uma camada. 

 

Os cabos serão devidamente amarrados nas calhas, com cordões encerados ou 

preferivelmente com cintas de nylon. 

 

Todos os cabos serão identificados em sua saída do painel alimentador e de trecho em 

trecho nas calhas, preferencialmente a cada 5m. 

 

Os condutores serão lançados em lances inteiros, para tal as calhas estarão integralmente 

prontas, com seu sistema de suportes. 

 

Não terão, sob quaisquer alegações, emendas de condutores nas calhas. 

 

Execução de Terminações e Emendas: 

 

Todos os fios e cabos a serem ligados aos bornes de chaves, barramentos ou 

equipamentos de qualquer natureza, serão conectados através de terminais de 

compressão (olhais), possuindo o devido recobrimento com isolantes termo-encolhíveis ou 

verniz isolante ou fita auto-fusão. 
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Os cabos de bitola 50 mm² ou maiores deverão estar rigidamente suportados a uma 

distância máxima de 1 m da terminação. Os parafusos de fixação deverão ter bitola 

adequada aos furos, instalados com arruelas lisas e porca auto travante. 

 

Não terão emendas em cabos de média tensão, e para cabo de baixa tensão as emendas 

só terão em casos especiais, devendo ser minimizadas ao extremo. 

 

Após a ligação, as emendas dos fios e cabos de baixa tensão serão recobertas com fita 

adesiva termoplástica, de maneira a garantir a reconstituição do isolamento não tendo, 

entretanto, espessura inferior a 2 vezes a espessura do isolamento original. 

 

A recomposição do isolamento será efetuada com fita auto-fusão e da capa do cabo, com 

fita plástica isolante. 

 

Os cabos de ligados a réguas de bornes, serão conectados pôr meio dos terminais de 

compressão tipo agulha. 

 

Cabos Subterrâneos 

 

Para a sua instalação é aconselhável o emprego de lubrificante (gel, talco etc.). Deverão 

ser instalados por tração manual, observando-se o limite máximo de 85% (oitenta e cinco 

por cento) da máxima tensão indicada pelo fabricante. 

 

Os cabos serão de cobre, unipolares, com classe de isolamento de acordo com as 

características de rede, sendo sua seção mínima conforme indicado em projeto; 

 

Serão próprios para instalação em locais não abrigados e sujeitos á unidade, devidamente 

protegidos contra riscos de avaria, ácidos, sais, graxas, óleos, gases corrosivos e animais 

roedores; 

 

Não serão utilizadas emendas de cabos dentro dos condutos subterrâneos; 

 

Em caso de curvas de cabos, o raio mínimo será 20 (vinte) vezes o diâmetro externo dos 

cabos, salvo indicação contrária do fabricante; 
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A blindagem metálica dos cabos será ligada à malha de aterramento; 

 

9.2 - Luminárias 

 

As luminárias deverão ser conectadas ao circuito de alimentação conforme detalhe de 

projeto através de cabos elétricos tripolares flexíveis. 

 

O fornecimento das luminárias inclui conexão, colocação de lâmpadas, testes e entrega em 

funcionamento. 

 

Antes da aquisição da luminária, a Contratada deverá confirmar com o fornecedor as 

características técnicas quanto ao nível de iluminamento a ser obtido, uniformidade, 

ofuscamento, rendimento e garantia de performance. 

 

Este procedimento será necessário para todos os tipos de luminárias especificadas em 

projeto. 
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Código de cores 

 

Código de cores a serem adotadas para a fiação elétrica: 

 

Fase : Preto (ILUMINAÇÃO); 

Fase : Vermelho (TOMADAS); 

Neutro: Azul Claro 

Terra: Verde (ou verde-amarelo)

 

Código de cores a serem adotadas para cabos alimentadores: 

 

Fase A: Preto 

Fase B: Preto  

Fase C: Preto 

Neutro: Azul Claro 

Terra: Verde (ou verde-amarelo)

9.2 - Aterramento  

 

O aterramento elétrico de energia elétrica deverá ser executado conforme o projeto das 

instalações elétricas. 

 

Os cabos do aterramento deverão ser de cobre nu, torcido, têmpera meio dura e de seção, 

conforme indicados em projeto. 

 

As hastes deverão ser tipo copperweld , no comprimento de 2400 mm.  

 

9.3 - Recomposição 

Todos os locais onde haverá intervenção deverão ser recompostos com os mesmos 

acabamentos encontrados antes da execução dos serviços. Neste item inclui-se ai 

recomposição asfáltica, vários tipos de piso e pintura. 

 

Toda intervenção realizada na estrutura existente da APM (elétrica, lógica, hidráulica, etc) 

deverá ser recomposta nas mesmas condições que foram encontradas. 
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10 - Diversos 

 

10. 1 – Placa de Obra 

As placas relativas às obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos 

definidos pelo DEOP, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em 

locais indicados pela fiscalização. 

 

Concluída a obra, a fiscalização deve decidir o destino das placas, podendo exigir a 

permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao Almoxarifado da 

APM. 

 

As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos 

órgãos competentes, devem ser confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus 

para a Contratada. 

 

Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou 

equipamentos, prestadores de serviços, etc, podem ser colocados com a prévia 

autorização da fiscalização.



 

 

 

 

 
NA PARTE VERDE DA PLACA: 

ESCREVER NO CENTRO: 
GOVERNO DE MINAS 

PRETO: 100% Preto 
VERDE: 80C/100Y/0M/10B Pantone 362 C 
AZUL: 100C/8M0/0Y/30B Pantone 2758 CVC 
VERMELHO: 100M/100Y Pantone 485 C 
AMARELO: 25M/80Y Pantone 123C 
CINZA: 50% de preto 



 

 

10. 2 – Canteiro de Obras 

O canteiro da obra deve ser dimensionado e executado levando-se em consideração 

as proporções e as características da mesma; as distâncias em relação às diversas 

áreas da APM. 

 

As unidades componentes do canteiro de cada obra devem ser de responsabilidade 

da Contratada. 

 

O local para implantação do canteiro de obras será aquele determinado pela 

Contratante. 

 

As edificações do canteiro de obras devem dispor de condições mínimas de trabalho 

e habitação, tais como: ventilação e temperaturas adequadas, abastecimento de 

água potável, instalações sanitárias com destinação dos dejetos para rede coletora. 

Deverá ter destinação adequada todos os dejetos sejam estes , lixo orgânico e/ou 

inorgânico. 

 

10. 3 – Limpeza e Entrega da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão 

apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e 

aparelhos. 

  

Todo o entulho deverá ser removido da área da APM pela Contratada, em perfeito 

acordo com as normas e leis municipais, estaduais e / ou federais. 

  

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos 

que sofrerão intervenção, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, 

manchas e argamassa. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta especificação consiste na execução da reforma da Rede Elétrica de Média 

Tensão da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em terreno situado na Rua 

Diabase, 320, Bairro Prado, no município de Belo Horizonte, conforme planilhas, memorial 

descritivo, projeto estrutural, elétrico, em anexo, que serão colocados a disposição no 

Almoxarifado da APM 

 O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e 

é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG. 

 As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e 

na sua falta o Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto da obra. 

 Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 

apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de 

Segurança do Trabalho.  

 Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com planilha e 

memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE. 

 Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos 

complementares e detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e 

autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso. 

 A empresa contratada deverá fazer contato com preposto da obra e com os 

técnicos responsáveis após a assinatura do contrato e antes do início da obra afim de 

agendar reunião para esclarecimento de dúvidas. 

 A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras 

rigorosamente atualizado. 

 A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições 

contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

 O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra 

roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar 

condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros. 

 É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem 

que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da 

obra. 
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 A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do 

cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, 

determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas 

em negociações coletivas de trabalho. 

 Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados 

em memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos 

materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica. 

 O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal 

sustentável, conforme Decreto Estadual 44903/08. 

 

OBJETIVO 

 Este memorial tem o objetivo de definir os critérios para o fornecimento trifásico de 

energia elétrica em média tensão, com tensão nominal de 13,8KV, para unidades 

consumidoras, através das subestações individuais, bem como rede de distribuição 

interna. 

 Este documento foi concebido, de modo a garantir segurança e continuidade de 

serviço, a partir de instalações alimentadas pela concessionária, o que corresponde ao 

ponto de entrega, definido através da legislação vigente emanada da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). 

 Por se tratar de instalações existentes, a principal premissa é a modernização da 

rede em média tensão, aumentando a confiabilidade do sistema em termos de segurança 

e eficiência energética, com o aproveitamento de todos os equipamentos em produção, 

onde ao término dos trabalhos, haverá nova contratação de demanda junto à 

concessionária local. 

 O arranjo das subestações e da distribuição em média tensão proposto neste 

projeto possibilitará os seguintes benefícios: 

Otimização da Demanda contratada para as quatro Subestações, reduzindo custos. 

Disponibilização de uma reserva técnica para o complexo da ordem de 116 KVA, 

exclusive a SE-2 (que poderá ser retirada, juntamente com as cargas da Creche e Arquivo 

Morto). 

Possibilidade de reaproveitamento de 2 dos 4 transformadores existentes, reduzindo 
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investimentos (desde que sejam qualificados nos testes físico-químicos). 

Melhoria na confiabilidade e qualidade do Sistema elétrico do Complexo da APM. 

 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 - NBR 5410:1997 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 - NBR 5413:1992 - Iluminância de interiores - Procedimento 

 - NBR 5433:1982 - Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica - 

Padronização 

 - NBR 5434:1982 - Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica - 

Padronização; 

 - NBR - 5440:2011 - transformadores para redes aéreas de distribuição- Requisitos; 

 - NBR 5460:1992 - Sistemas elétricos de potência - Terminologia 

 - NBR 5463:1992 - Tarifas e mercado de energia elétrica - Terminologia 

 - NBR 6146:1980 - Invólucros de equipamentos elétricos - Proteção - Especificação 

 - NBR 6251:2000 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 

KV a 35 KV - Requisitos construtivos 

 - NBR 6979:1998 - Conjunto de manobra e controle em invólucro metálico para 

tensões acima de 1 KV até 36,2 KV - Especificação; 

 - NBR 7282:1989 - Dispositivos fusíveis tipos expulsão - Especificação; 

NBR 13898 - Duto espiralado corrugado flexível, em polietileno e alta densidade, para uso 

metro ferroviário; 

 - ND-5.3 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, rede aérea ou 

subterrânea (CEMIG); 

 - NR10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

 - IEC - 60038: 2002 - Standard Voltages. 

 

DEFINIÇÕES APLICAVEIS 

Complexo de edificações 

Conjunto de todas as construções (prédios), guardadas as suas funcionalidades 

pertencentes à área da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), atendidas em média 

tensão. 

Ponto de entrega 
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Ponto até o qual a concessionária se obriga a fornecer energia elétrica de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela ANEEL, com participação nos investimentos necessários, 

bem como se responsabilizando pela execução dos serviços de operação e de 

manutenção do sistema, não sendo necessariamente o ponto de medição. 

Entrada de serviço 

Conjunto constituído pelos condutores, equipamentos e acessórios instalados entre o 

ponto de derivação da rede da concessionária e a medição, inclusive. A entrada de 

serviço abrange, portanto, o ramal de ligação e o padrão de entrada das unidades 

consumidoras. 

Ramal de ligação 

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela concessionária entre o ponto de 

derivação da rede e o ponto de entrega. 

Ramal de entrada 

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelos consumidores entre o ponto de 

entrega e a proteção geral de média tensão ou medição de baixa tensão. 

Subestação 

Estação com uma ou mais das funções de gerar, medir, controlar a energia elétrica ou 

transformar suas características, quando fazendo parte das instalações de utilização 

(instalações de propriedade do consumidor). 

Ramal interno 

Conjunto de condutores e acessórios instalados internamente nas unidades 

consumidoras, a partir da medição. 

Medição indireta 

Medição de energia efetuada com transformadores para instrumentos (TC /TP). 

Carga instalada 

Somatória das potências nominais dos equipamentos elétricos de uma unidade 

consumidora que, após a conclusão dos trabalhos de instalação, estão em condições de 

entrar em funcionamento. 

Demanda 

Média das potências elétricas instantâneas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da 

carga instalada em operação na unidade consumidora durante um intervalo de tempo 

especificado. 
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Demanda contratada 

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela 

concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no 

contrato de fornecimento, e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada 

durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (KW). 

Demanda medida 

Maior demanda de potência ativa verificada por medição, integralizada no intervalo de 15 

(quinze) minutos durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (KW). 

Caixa para Medidor Eletrônico (CM-4) 

Caixa destinada à instalação do medidor eletrônico e chave de aferição. 

Relé com as funções 50 e 51, fase e neutro 

Relé secundário microprocessado, de proteção de sobre corrente, utilizado para desligar 

o disjuntor da proteção geral da subestação. 

Potência dos Transformadores 

O inventário de equipamentos em especial os transformadores (trafos) atualmente 

instalados nas dependências do complexo, foram inseridos, exceto o de 75 KVA, da SE-3 

nova plataforma da rede interna de distribuição em média tensão. 

Principais pontos considerados para formação proposta foram: 

Integrar á solução da maioria dos equipamentos existentes aumentando custo benefício, 

quanto ao investimento para implantação; 

Aumento da capacidade de maneabilidade nos principais equipamentos (trafos e rede 

interna), quando de possíveis mudanças e manutenções na rede de média tensão; 

 

Formação atual das Subestações. 

Subestação 1. 

Transformador á óleo; 

Potência: 112,5 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea; 

Ramal de Ligação pela Rua Platina; 

 

Subestação 2. 
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Transformador a óleo; 

Potência 112,5 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea; 

Ramal de interno, 13,8 KV, proveniente Rua Platina. 

 

Subestação 3. 

Transformador a óleo; 

Potência 75 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea; 

Ramal de Ligação pela Rua Diábase. 

 

Subestação 4. 

Transformador a óleo; 

Potência 112,5 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea; 

Ramal de interno, 13,8 KV, proveniente do Regimento da Cavalaria. 

 

Formação Proposta. 

Medição. 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, 

Instalação: Abrigada, (Rua Diabase); 

 

Subestação 1. 

Transformador a óleo; 

Potência 112,5 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea, mantendo o local de instalação atual (Rua Diabase); 

Ramal de Interno, 13,8 KV, proveniente da subestação principal; 
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Subestação  2. 

Transformador a óleo; 

Potência 112,5 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Aérea, mantendo o local de instalação atual (Rua Platina); 

Ramal de Interno, 13,8 KV, proveniente da subestação principal; 

 

Subestação 3. 

Transformador padrão ABNT; 

Potência 225 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Pedestal com local de instalação, próximo a edificação JGO; 

Ramal de Interno, 13,8 KV, proveniente da subestação principal; 

 

Subestação 4. 

Transformador padrão ABNT; 

Potência 150 KVA; 

Tensão de Alimentação: Primária 13,8 KV, Secundário 220/127 VCA; 

Instalação: Pedestal com local de instalação, próximo a edificação CEG; 

Ramal de Interno, 13,8 KV, proveniente da subestação principal; 

 

CARGA INSTALADA (DEMANDA) 

Potência de alimentação 

A determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e 

segura da instalação, nos limites adequados de temperatura e de queda de tensão.  

Os valores considerados foram essenciais para a concepção econômica e segura da 

instalação. Na determinação da potência de alimentação do complexo de edificações 

foram considerados os equipamentos instalados, com suas respectivas potências 

nominais, considerando as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento 

destes, bem como reserva técnica para futuras ampliações. 

 

Previsão de carga. 
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A previsão de carga de das edificações pertinentes ao complexo, foi feita obedecendo-se 

às prescrições citadas a seguir: 

 A carga considerada para cada equipamento de utilização é a sua potência nominal 

absorvida, dada pelo fabricante, ou calculada a partir da tensão nominal, da 

corrente nominal e do fator de potência; 

 Nos casos em que for dada a potência nominal fornecida pelo equipamento 

(potência de saída), e não a absorvida, foi considerado o rendimento e o fator de 

potência; 

 Para formatação do quadro de cargas da subestação principal, além do inventário 

das cargas instaladas, estas foram demandadas dentro das considerações 

apresentadas pela norma de distribuição ND-5.2 da CEMIG; 

 Concluído o dimensionamento acima, os valores foram confrontados e alinhados 

com as estatísticas de consumo dos 12 meses do ano de 2012; 

 A demanda a principio definida para contratação, junto à concessionária, além de 

proporcionar uma reserva técnica considerável, comparando a potência total dos 

trafos x carga demandada, poderá aumentar ainda mais a capacidade das 

instalações, tendo como premissa a evolução tecnológica dos equipamentos, em 

especial, os de iluminação, quanto aos fatores de eficiência energética; 

 

CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO 

A unidade consumidora, uso misto, será atendida através de uma entrada de serviço, com 

uma única medição de energia. 

A unidade terá a medição a três elementos e a proteção por disjuntor instalados na média 

tensão, para qualquer que sejam os tipos de subestações escolhidas pelo cliente, dentro 

do complexo. 

O critério de atendimento à unidade consumidora foi definido em função da demanda 

máxima total prevista no projeto em KVA, fundamentando o dimensionamento de todos os 

componentes da entrada de serviço. 

O projeto, as especificações dos materiais, equipamentos e dispositivos e a execução das 

instalações elétricas internas da unidade consumidora deverão atender às normas da 

ABNT, podendo a Cemig vistoriá-las no intuito de verificar se os requisitos mínimos das 

mesmas estão atendidos; 
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Tensão nominal 

A tensão primária nominal da instalação entre fases será de 13,8 KV, encontrada em 

condições normais de operação, em qualquer tempo e ponto da instalação ou parte desta. 

A tensão secundária nominal da instalação entre fases, a princípio será de 220 VCA, 

podendo as instalações terem várias tensões nominais, de forma a atender os vários 

equipamentos que por ventura venham a serem integrados as instalações. 

O valor das tensões nominais e a identificação dos circuitos devem ser claramente 

indicados. 

O fornecimento de energia será efetuado em média tensão com tensão fase-fase 13,8 KV, 

sistema trifásico, em delta, frequência 60 Hz. 

O neutro do sistema secundário será acessível e deve ser diretamente interligado à malha 

de aterramento da unidade consumidora e ao neutro do(s) transformador (s). 

O esquema de aterramento a ser adotado será o Esquema TN-C, que, possui um ponto 

da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas das instalações e das 

subestações ligadas a esse ponto através de condutores de proteção (PE) ou condutor de 

proteção com função combinada de neutro (PEN). Nesse esquema, toda corrente de falta 

direta fase-massa é uma corrente de curto-circuito. 

 

Obras civis 

Para Medição e proteção sem transformação, será confeccionado e instalado uma 

subestação abrigada, próximo ao ramal de entrada antigo em 13,8 KV, com acesso pela 

Rua Diabase, com dimensões para abrigar no futuro outros equipamentos. 

Para suportar os equipamentos, será necessário a construção de uma edificação em 

conformidade com as normas técnicas pertinentes, quanto aos aspectos de aplicação de 

materiais e dimensões mínimas exigíveis, apresentadas em layout no projeto da Cemig 

(Des. CE 01/04). 

Todas as interferências que ocorrerem com as instalações existentes nos locais deste 

projeto (elétricas – BT, lógica, telecomunicações, água, esgoto, etc.) deverão ser 

recompostas nas mesmas condições encontradas inicialmente. 

Deverá ser prevista área para aterramento próximo ao perímetro da subestação, de forma 

a obedecer, dentre outras às dimensões e disposições de acesso, conforme preconiza a 
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norma de distribuição da CEMIG, ND-5.3. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Instalações de placa da obra 

 A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 

m e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos: 

 nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho 

Regional, inclusive região; 

 nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo 

com o seu registro no Conselho Regional; 

 nome da obra que será eregida; 

 valor da obra; 

 prazo de execução da obra; 

 nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo 

com o seu registro no Conselho Regional; 

 logomarca da PMMG; 

 logomarca da empresa responsável. 

 A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e 

parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20  pintadas 

na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.  

 O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, 

cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. 

 

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra 

 O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, 

compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, 

com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e 

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, 

além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação. 

 A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO DA OBRA 

que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a 

CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-se das condições 
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existentes. 

 Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida 

pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, 

pintada e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE. 

 A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, 

refeitórios, depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá 

ser aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha. 

 A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e 

submetê-lo à aprovação do PREPOSTO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de 

emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços.  

 No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo 

completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de 

segurança, anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, 

alvará de instalação. 

 Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos 

em permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante 

a retirada e inserção de materiais. 

 A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para 

encerramento de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do 

Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em 

páginas separadas somente para este fim. 

 

1.3 Barracão de Obra 

 A CONTRATANTE fornecerá espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar 

como barracão de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, 

limpo e com suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o termino dos serviços. 

 Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra. 

 Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras 

conforme NR18. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, 

barracão para pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e 

ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa dos 

trabalhadores que não residem no local. 
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 A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura 

montada, priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o 

destino correto da estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual. 

 Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser 

executadas de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser 

obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. Todo material e serviço destinado 

a instalação dos padrões de água e luz estão incluso na planilha. 

 

1.4 Locação da obra com gabarito 

 Deverá ser construído gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas 

de 6” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas 

niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes 

fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao 

solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si. 

 O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância 

suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe 

a movimentação de pessoal e de equipamentos. 

 Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá 

ser descontínuo. 

 No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe 

de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem 

implantadas (fundações, pilares, cintas etc). Cada eixo será marcado e numerado a tinta 

em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior 

da obra, pelo sistema de par ordenado. 

 Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado 

quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 

1/2”, cravados até a metade. 

 A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos 

pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em 

lados opostos do gabarito. 

 Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido 

Nº 18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na 
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interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será 

determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno será feita com um piquete de 

madeira. 

 A locação da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser 

executada e conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. 

 Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

 Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

 Deverão ser conferidos os afastamentos da obra às divisas, os ângulos reais do 

terreno, assinalado(s) o(s) RN'(s) e marcados os pontos característicos através dos 

aparelhos de precisão (teodolito ou nível). 

 O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro 

nível da obra, após autorização da fiscalização. 

 

1.5 Administração Local 

 De acordo com o porte da obra e esclarecimento entre as partes da real 

necessidade de determinados profissionais a Administração local contemplará, as 

despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de 

apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros 

setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, 

motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de 

manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, etc. 

 O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra 50% do tempo durante o 

período da obra e o Encarregado Residente em tempo integral. 

 

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

 As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, 

pela Norma Regulamentadora NR-18. 

 

2.1 Prescrições complementares 



 

 
Maria Amélia Pereira 

ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 

Página 117 de 186  

 As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

 As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de 

esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas. 

 As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, 

água, esgoto, rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas. 

 Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente 

umedecidos, para reduzir a formação de poeira. 

 O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não 

deverá obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas. 

 O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de 

carga deste. 

 Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de 

drenagem através de lavagem. 

 O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, 

evitando a poeira nestes locais. 

 Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a 

remoção (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, 

encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na 

Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operação. 

 Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas 

caçambas, pois isso torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre 

os resíduos. Caçamba é destinada apenas para entulhos. 

 Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela 

empresa contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria. 

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá 

possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG. 

 Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta 

deverá se resguardar com recibo de entrega. 

 

3. FUNDAÇÃO 

 Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações 
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profundas para a respectiva edificação, sendo esta constituída de estaca broca, blocos e 

cintas associadas a blocos de coroamento e vigas baldrames travando todo o sistema 

estrutural da fundação. 

 A locação das estacas brocas, blocos e cintas deverão obedecer ao projeto 

estrutural/arquitetônico. 

 Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro RT da obra e o 

mestre de obras. 

 Eventuais custos de manutenção, energia, combustível e água serão também de 

ônus exclusivos da CONTRATADA. 

 As fundações tipo estacas brocas deverão ser executadas por empresa 

especializada, com equipamento próprio para este fim, com acompanhamento de 

engenheiro técnico responsável que deverá apresentar a fiscalização da CONTRATANTE, 

ART de execução de fundação tipo estaca broca, devidamente recolhida junto ao CREA. 

 Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não 

hajam danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou 

adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas 

demais obras, bem como não serão permitidos processos que causem tremores no solo 

ou grande quantidade de lama. 

 Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem 

executados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução 

das fundações. 

 

3.1 Fundações Profundas – Estaca broca 

 A fundação em Estaca Broca deverá ser moldada “in loco”, com perfuração em 

trado manual ou mecânico. 

Método Executivo 

 A determinação da seção transversal o comprimento (profundidade a ser atingida) 

bem como as seções de aço estarão dimensionadas no projeto executivo de fundação e 

deverão ser seguidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Primeiro, será feita a locação, sobre o terreno, dos pontos de execução das estacas. 

Através de gabarito de madeira serão marcados os eixos das estacas. Nos cruzamentos 

destes eixos estarão os pontos de locação. A perfuração será executada com o auxilio de 
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um trado manual ou mecânico, sem o uso de revestimento. A escavação deverá 

prosseguir até a profundidade prevista no projeto. Devido às condições de execução, 

estas estacas só poderão ser utilizadas abaixo do nível de água se o furo puder ser 

esgotado antes da concretagem. 

 Ao atingir-se a profundidade desejada e antes do início da concretagem, deverá ser 

procedida a limpeza completa do fundo da perfuração, com a remoção do material 

desagregado durante a escavação. Caso haja ocorrência de água, toda a lama e a água 

eventualmente acumuladas deverão se removidas.  

 O concreto deverá ser lançado do topo da perfuração com o auxilio de funil, 

devendo apresentar fck>15 Mpa, consumo de cimento superior a 340kg/m³ e consistência 

plástica. 

 Todas as brocas serão armadas longitudinal e transversalmente prolongando-se 

esta armadura até o interior do bloco de coroamento. 

 Antes da execução dos blocos de coroamento, deverá ser procedido o preparo das 

cabeças das estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da limpeza da 

área de projeção do bloco, seguindo, pela ordem: do lançamento do concreto magro, da 

colocação da forma, da colocação da armadura e do lançamento do concreto estrutural do 

bloco propriamente dito.  

 As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relação à cota de 

arrasamento, serão desbastadas, com pequena inclinação em relação a horizontal, 

usando-se ponteiros. É indispensável que o desbaste do excesso de concreto seja levado 

até atingir concreto de boa qualidade, ainda que isso venha a ocorrer abaixo da cota de 

arrasamento, recompondo-se a seguir esse trecho de estaca. 

 

3.2 Fundação Rasa - Blocos e cintas de fundação 

3.2.1 Blocos de fundação 

 Os blocos serão instaladas nas dimensões de 40x40x50 cm. 

 Durante a abertura da vala de dimensões de 45x45x55 cm, deverá ser 

providenciado o seu escoramento laterais por tábuas, mantidas na vertical por 

intertravamento com caibros. 

 As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a 

impermeabilização e enchendo seus vazios com terra e compactando. 
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O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, utilizando-se 

para a finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg. 

 Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 8 Mpa e espessura de 5 

cm. 

 Os blocos terão armaduras principais aço CA 50, diâmetro 6,3 mm espaçados a 

cada 10 cm e na armadura secundária CA 50, diâmetro 8 mm espaçados a cada 9 cm. 

 Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa 

prática da construção. 

 Os blocos deverão ser impermeabilizados com pintura asfáltica, em suas três 

faces. 

 

3.2.2 Cintas baldrames 

 As cintas serão instaladas nas dimensões descritas no projeto. Caso seja avaliada, 

durante a execução, a presença de solo mole ou constituído por entulho, esse deverá ser 

removido, numa profundidade mínima de 01 metro. 

 Durante a abertura da vala de dimensões descritas no projeto com acréscimo de 5 

cm, deverá ser providenciado o seu escoramento lateral por tábuas, mantidas na vertical 

por intertravamento com caibros. 

 As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a 

impermeabilização, enchendo seus vazios com terra e compactado. 

 O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, 

utilizando-se para a finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg. 

Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 8 Mpa e espessura de 5 cm. 

 As cintas serão armadas com aço CA 50, diâmetro 10 mm em toda sua extensão, 

com duas barras superiores e duas inferiores. A armadura de cisalhamento será composta 

por estribos em barra de aço CA 60 diâmetro 5 mm espaçados a cada 20 cm, distribuído 

em cada tramo da estrutura. 

 Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa 

prática da construção. 

 A cinta deverá ser impermeabilizada com pintura asfáltica, em suas três faces, 

conforme especificado. 

Inspeção pela Contratada  
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 Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e 

realizado de acordo com a prática indicada neste memorial e na locação indicada no 

projeto. 

 

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às 

disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas 

Brasileiras específicas, em sua edição mais recente. 

 Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretados sem a prévia e 

minuciosa verificação, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e 

armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas 

e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das 

tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, 

não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor 

do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

 Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos 

elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da 

resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada 

no projeto. 

 

4.1 Armaduras e Acessórios 

4.1.1 Concreto Armado 

 As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem 

como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem 

a matéria, a saber : NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480. 

 De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade 

quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a 

Contratada providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e 

tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as 

Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos 

resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480. 
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 As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas 

de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser 

agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a 

utilização em função da ordem cronológica de entrada. 

Cobrimento 

 Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras 

prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo 

preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de 

concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das 

pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão 

incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras. 

Limpeza 

 As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A 

limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. 

 Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo 

a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas. 

Corte 

 O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico. 

Dobramento 

 O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os 

raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 

6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As 

barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda. 

Emendas 

 As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto 

executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade 

com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser 

também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152. 

Fixadores e Espaçadores 

 Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, 
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a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto. 

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem 

manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

Montagem 

 Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 

10.5 da Norma NBR 6118. 

Proteção 

 Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera 

deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao 

ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

 

4.2 Fôrmas 

4.2.1 Materiais 

 Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento 

desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas 

com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas 

compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou 

simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de 

execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 

 As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o 

espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material 

proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de 

trabalho. 

4.2.2 Processo Executivo 

 A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será 

de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de 

sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizará o 

início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos 

correspondentes. 

 As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 
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umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as 

dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto. 

 No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o 

concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico 

adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão 

receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser 

garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. 

Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o 

artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. 

 A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa 

exposição antes da concretagem. 

 A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de 

tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com 

espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de 

pastilhas de concreto. 

4.2.2.1 Escoramento 

 As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura 

superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 

4.2.2.2 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto 

 Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão 

ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, 

com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o 

concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e 

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções 

constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118. 

4.2.2.3 Desfôrma 

 As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies 

tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A 

Contratada providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma 

NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma 
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acordado com a Fiscalização. 

4.2.2.4 Reparos 

 As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem 

nas superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. 

As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada 

deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de 

eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e 

aprovados pela Fiscalização. 

4.2.3 Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, conforme 

descrito nos itens anteriores. 

 

4.3 Concreto 

4.3.1 Cimento 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os 

métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e 

o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733. 

 Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem 

correspondente. No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento 

de mais de uma marca ou procedência. 

 O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos 

secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do 

solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda 

misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as 

prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir 

a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito. 

4.3.2 Agregados 

  Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às 

prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto 

quanto às características e ensaios. 

Agregado Graúdo 

 Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de 
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rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, 

material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com 

pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição 

granulométrica na especificação da Norma NBR 7211. 

 O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, 

de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado. 

Agregado Miúdo 

 Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas 

estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. 

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais 

friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O 

armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua 

contaminação. 

4.3.3 Água 

 A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. 

Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água 

disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises 

físico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 

6118. 

4.3.4 Processo Executivo 

 Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos 

agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem 

concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a 

trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das 

peças. 

 No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de 

garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes 

aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes. 

 A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será 

determinada pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria 

mais adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura 
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plástica e trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma 

NBR 6118. 

 A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às 

variações de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos 

serviços. A utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de 

ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da 

Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que 

contenham cloreto de cálcio. 

 Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser 

utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a 

documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de 

emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais. 

 Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente 

testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, 

através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do 

concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à 

matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução 

das peças estruturais. 

 O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma 

NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. 

Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá 

ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos 

executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura. 

4.3.4.1 Mistura e Amassamento 

 O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com 

equipamento adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e 

prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras. 

 O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e 

deverá durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 

elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o 

volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto. 

 O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da 
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Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No 

caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos 

especialmente designados pela Contratada e Fiscalização. 

4.3.4.2 Transporte 

 O concreto será transportado até as fôrmas no menor intervalo de tempo possível. 

Os meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar 

a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego 

de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de 

tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118. 

4.3.4.3 Lançamento 

 O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e 

aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no 

planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o plano de 

concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de 

concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por 

conveniência arquitetônica. 

 A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de 

toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a 

liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado 

à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença da 

Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. 

 O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação 

de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado 

pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas 

com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto 

adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na 

limpeza das fôrmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em 

pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para 

remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível 

e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar 

sua segregação. 

 A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será 
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contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do 

concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e 

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de 

lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial 

do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável 

em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o 

concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas. 

 A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a 

Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra 

suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de 

lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba 

somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja 

retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos 

localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento. 

4.3.4.4 Adensamento 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou 

socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O 

adensamento será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das 

fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para 

que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a 

vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da 

aderência. Especial atenção será dada no adensamento junto às cabeças de ancoragem 

de peças protendidas. O adensamento do concreto será realizado por meio de 

equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e 

dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser 

utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à 

autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a 

indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão 

operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras. 

 Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118. 

4.3.4.5 Juntas de Concretagem 

 Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em 
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processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de 

água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de 

cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possível. Se recomendado 

pela Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a 

fim de garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça. 

 Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do 

cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, 

após o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se 

recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto 

no item 13.2.3 da NBR 6118. 

4.3.4.6 Cura 

 O concreto preparado com cimento Portland terá de ser mantido umedecido por 

diversos dias após sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas 

que ocorrem durante o endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros 

dias. 

 A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e 

mais durável, quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse 

contrato, para que o concreto não tenha prejuízo em sua durabilidade. 

 Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o 

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período 

de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, 

secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir 

fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

 Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão 

abundantemente umedecidas com água durante, no mínimo, 3 dias após o lançamento. 

Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície 

seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não 

protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após 

ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura 

dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.  

 A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e 

dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da 
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estrutura. 

 A NBR 7678 deverá ser seguida para definição dos tempos mínimos de cura. 

4.3.4.7 Reparos 

 No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas 

corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição 

com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. 

Registrando-se graves defeitos advindos da execução e que não esteja de acordo com o 

projeto estrutural assinado por responsável técnico, este deverá ser procurado pela 

CONTRATADA com o objetivo de acrescentar aos documentos da obra Parecer Técnico e 

demais documentos deste profissional a cerca dos procedimentos corretivos. 

4.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem 

 Deverão obedecer às dimensões, características técnicas e disposição de 

conformidade com as indicações de projeto. A colocação deverá ser realizada de modo a 

garantir a sua indeslocabilidade e a fixação dos cabos de protensão. 

4.3.5 Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, em 

conformidade com os itens anteriores. 

 

4.4 Aceitação da Estrutura 

 Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará 

mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118. 

 

5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 

5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações 

 Para instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos 

limites de corte, podendo ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 

finalidade. 

 As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento 

do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

 

5.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico 
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 Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de 

procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, 

suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou 

outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem 

fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

 Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas 

NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas 

alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os 

métodos indicados nas normas. 

 O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições 

prejudiciais. 

5.2.1 Processo Executivo 

 As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, 

cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de 

colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de 

argamassa. As camadas de argamassa deverão ser aplicadas nas juntas na posição 

horizontal e vertical cobrindo todos os lados dos tijolos.  

 As três primeiras fiadas deverão receber revestimento com argamassa que tenha 

em sua mistura aditivo impermeabilizante.  

 O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em 

pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

 Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será 

aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com 

adição de adesivo, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  

 Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 

15 x 15 mm. O tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o 

comprimento total da tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e 

outra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos. 

 A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço 
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zincado com arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua 

dobra sobre a argamassa.  

 A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 

40 cm embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo. 

 A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, 

atendendo cronograma de obra. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de 

alvenaria, o travamento, através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após 

duas semanas do assentamento dos tijolos. 

5.2.2 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas 

pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o 

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de 

conformidade com o projeto. 

 

5.3 Alvenaria de Blocos de Concreto 

 Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, 

compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 

moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e 

faces planas. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. 

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 

7173 e NBR 6136. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os 

blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma. 

 O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

5.3.1 Processo Executivo 

 As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com 

juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das 

camadas de argamassa.  

 O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no 

traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de 

modo a preencher todas as superfícies de contato. 
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 As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as 

indicações do projeto ou Fiscalização. 

 Nas alvenarias de blocos estruturais, deverão ser atendidas as disposições da 

Norma NBR 8798 - Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos 

Vazados de Concreto. 

 Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serão perfeitamente alinhadas e de 

espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser 

utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações 

serão executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogênea. Se não for 

indicado no projeto, a contratada deverá apresentar um plano de assentamento dos 

blocos para a prévia aprovação da Fiscalização. Os serviços de retoques serão 

cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície da 

alvenaria.  

 Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos 

de argamassa. 

5.3.2 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas 

pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o 

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de 

conformidade com o projeto. 

 

5.4 Encunhamento, vergas e contra-vergas 

 O sistema de encunhamento aceito pela fiscalização será constituído por tijolos de 

barro assentados inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento 

de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, contra o fundo da viga previamente 

chapiscado. Não será aceito argamassa expansiva para encunhamento. Para o 

encunhamento será usado tijolo maciço a 45° e caso necessário será usado tijolos em 

paralelo dependendo da espessura da alvenaria. 

 Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas contínuas de concreto 

armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, 

conforme detalhe em anexo. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes 

baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas 



 

 
Maria Amélia Pereira 

ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 

Página 135 de 186  

cintas de concreto armado. 

 Todos os vãos de janelas deverão receber contra-vergas contínuas de concreto 

armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, 

conforme detalhe em anexo. 

 

5.4.1 Inspeção pela Contratada 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas 

pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o 

prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de 

conformidade com o projeto. 

 

6. ESQUADRIAS 

6.1 Esquadrias de Aço 

A contratada deverá fornecer e instalar porta corta-fogo de abrir, duas folhas com 

dobradiça especial, fechadura, maçaneta e demais ferragens de acabamento, dimensões 

1,20x2,25m, bem como janelas venezianas fixa metálica 100x50cm com abertura para 

ventilação e pintura esmalte sintético cinza escuro fosco e dotadas de tela mosquiteiro 

externa de aço, malha 5mm, conforme projeto executivo. 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto e planilha, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os 

perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão 

atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos 

estéticos indicados no projeto. 

 A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, 

deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. 

Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, 

evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e 

aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a 

disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível. 

 As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma 

que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, 
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furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos 

para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das 

peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes 

furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no 

canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a 

utilização de furador manual (punção). 

 Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas 

de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e 

asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às 

esquadrias deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado. 

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de 

modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, 

como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

 Toda a estrutura deverá receber proteção antioxidante antes da pintura. 

 A pintura deverá ser realizada com esmalte sintético cor alumínio opalescente, 

conforme especificação de projeto, referência coral, aplicado com revolver ou pistola de 

pintura. O intervalo entre demãos deverá ser de 8h. 

 Não se admitirá pontos com falhas, rugosidades, ferrugem. 

 Caso a pintura apresente qualquer tipo de falhas a fiscalização poderá cobrar nova 

pintura para toda a estrutura. 

 A contratada deverá fornecer e instalar grades de proteção para baias da 

Subestação com armação em cantoneira de aço de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”. O painel será em 

tela de arame galvanizado 12 BWG, malha 30 x 30mm. As grades deverão possuir 

dispositivo para lacre da CEMIG e pintura esmalte sintético cinza escuro fosco. 

A contratada deverá fornecer e instalar tela externa (tela de mosqueteiro de aço) com 

malha mínima de 5mm e máxima de 13mm. 

A contratada deverá fornecer placas de identificação das seções serão confeccionadas 

em acrílico na cor azul celeste, RGB (R:0, G:204, B:255) contendo a inscrição da 

repartição a ser nominada na cor preta, fonte arial em negrito proporcionais ao tamanho 

da placa. 

6.1.1 Processo Executivo 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e 
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nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem 

em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As 

esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, 

concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como 

grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As 

armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os 

quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja 

superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador ou mástique de composição 

adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias 

serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, 

argamassas e gorduras. 

6.1.2 Inspeção pela Contratada 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as 

dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com 

o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação 

das ferragens. 

 As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão 

submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água 

sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto. 

 

7. REVESTIMENTOS 

 Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água 

e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 

 

7.1 Chapisco 

 O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, 

para que não ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da 

argamassa do chapisco. 

 Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente 

limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 
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volumétrico 1:4 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

 Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, 

montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a 

alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

 A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a 

alvenaria a ser revestida. 

 

7.2 Reboco 

 O reboco só poderá ser aplicado 48 h após a pega completa do emboço, e depois 

do assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos.  

 A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. 

 O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com 

cimento Portland, calcário e aditivos (não contem cal), preparada em estado seco e 

homogêneo. A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 

cm, a aplicação deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com boa 

trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada, mas não adere à 

colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem 

ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrâncias do substrato (base); 

não endurece rapidamente quando aplicada.  

 Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando 

esquadro e prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no 

revestimento as taliscas de cerâmica, de preferência nos pontos de menor espessura. 

Transferir o plano definido por essas taliscas para o restante do ambiente, assentando 

então as demais. O taliscamento do teto deve ser feito com auxílio de nível de mangueira 

ou nível a laser, considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no ponto 

crítico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos 

cantos vivos em argamassa. Executar as mestras entre as taliscas verticais e aplicar a 

argamassa de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, 

espalhando-a até a espessura necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de 

pedreiro. Aguardar o puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes não 

conseguem penetrar na argamassa, permanecendo limpos) para então sarrafear a 

argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, 
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recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de 

madeira e/ou feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, 

utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.  

 Para reboco de fachadas, os andaimes necessários a aplicação da argamassa 

deverão ser montados de forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm 

delas).  

 As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o 

desempeno da superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a 

fiscalização deverá ser consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser 

marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado 

com a utilização de um frisador.  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e 

acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em 

conformidade com as indicações de projeto. 

 

7.3 Pinturas 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes gerais: 

 as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

 as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

 cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas; 

 igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

 deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e 

outras. 

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 
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- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 

outros materiais; 

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

 Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores 

com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não 

sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As 

tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, 

falhas ou marcas de pincéis. 

 Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas 

deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as 

tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 

uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e 

uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

 Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se 

forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no 

recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de 

chuva ou de excessiva umidade. 

 A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de 

materiais da PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado. 

 

Materiais 

 Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo 

as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus 

rótulos intactos.  

 

Processo Executivo 

 De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas. 
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7.3.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador) 

 Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico. 

 A aplicação deverá ser com rolo de lã. 

 A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos 

indicada pelo fabricante. 

 A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante. 

 

7.3.2 Pintura em Paredes Internas e Externas 

 Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco e 

selador. 

 A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica branco gelo, acabamento fosco, 

seguindo projeto arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir 

como referência a marca Coral primeira linha, duas demãos, rendimento por embalagem 

(lata 18 L) 350 - 380 m² por demão. Diluição indicada pelo fabricante: 60% com água 

potável para todas as demãos, em superfícies seladas. 

 

7.3.3 Pintura no teto 

 A superfície para recebimento da tinta deverá ser preparada com selador acrílico e 

deverá estar perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, com a 

aplicação mínima de duas demãos. 

 Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente 

preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a 

limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme 

recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado. 

 A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, 

seguindo corretamente as recomendações do fabricante.  

 A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica branco gelo, acabamento fosco, 

seguindo projeto arquitetônico. 

 

Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
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CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies, o nivelamento do reboco. 

 

8. PISOS 

8.1 Lastro de concreto 

 Antes da Camada de Regularização deverá ser executada uma camada de lastro 

de concreto magro espessura de 9cm, o solo que receberá o lastro deverá estar 

umedecido e perfeitamente compactado. 

 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações com lastro de 

concreto. 

 

8.2 Contrapiso/Camada de Regularização Desempenada 

 O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, 

com aditivo impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, 

regularizado e desempenado. 

 Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos. 

 Será executado o contra-piso, misturado na betoneira FCK = 15 MPa. 

 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e 

no esquadrejamento entre paredes e contrapiso. 

 Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de 

conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de 

impurezas. 

Depois de executado o contrapiso deverá ser realizado teste com água para verificar ser 

não haverá empoçamento. A água deverá escorrer para os ralos e não apresentar 

empoçamento em nenhum local. 

À argamassa de contrapiso deverá ter adição de sika 01. 

Processo Executivo 

 Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de 

concreto simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. 

Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de 

instalações embutidas no solo.  

 Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a 

formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada 
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a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando 

não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar 

a camada de base do piso.  Os caimentos deverão respeitar as indicações do 

projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos 

pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

 Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 

lançamento da argamassa.  

 Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e 

alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento 

antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um 

rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 

quadriculada miúda. 

 O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se 

for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à 

argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 

conformidade com as especificações de projeto. 

Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar 

o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 

conformidade com as indicações do projeto. 

 

8.3 Piso Cimentado 

 Sobre o contrapiso executado, será executado piso cimentado desempenado e 

feltrado, argamassa 1:3, juntas PL 17x30 E=3cm, com junta de 1 x 1m. 

 No contrapiso serão fixadas e niveladas às juntas plásticas de 3 mm de espessura, 

de modo a formar os painéis com as dimensões 1 x 1m. 

Inspeção da Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Contratada, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das 

superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos de 0,5% para o 

escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 
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8.4 Pavimentação Asfáltica 

8.4.1 Imprimaduras Betuminosas 

 Os serviços para execução das imprimaduras betuminosas consistirão no 

fornecimento do material betuminoso e na realização de todas as operações de execução 

e controle de qualidade necessária. 

 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar 

qualquer sinal de excesso de umidade. 

 Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por 

parte do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos 

ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

obra. 

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-

los. 

Processo Executivo 

 O material a se utilizado será cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-7, 

satisfazendo à Especificação EB 78/86. 

 A superfície sobre a qual vai ser executada a imprimadura será varrida, de modo a 

remover materiais estranhos tais como solos, poeiras e materiais orgânicos. 

 A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for 

atingida e mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura 

necessária à obtenção de viscosidade adequada à distribuição. 

 O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade 

uniforme, segundo trajetória eqüidistante do eixo da pista. A distribuição será feita com a 

mangueira de operação manual sempre que a superfície a ser imprimada não permitir a 

utilização de barra de distribuição. Nas fendas, a aplicação será executada com o regador 

tipo bico de pato. 
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8.4.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

 Os serviços consistirão na execução de uma camada betuminosa usinada a 

quente, com equipamentos adequados e controle necessário, seguindo o alinhamento, 

perfil, seção transversal típica e dimensões indicadas no projeto. 

Materiais 

 O agregado graúdo será constituído de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) 

britado. O agregado fino consistirá nas partículas que passam na peneira n° 4 podendo 

ser constituído de areia, isento de torrões de argila e matéria orgânica. O material de 

enchimento ou “filler” deverá constituir-se de partículas finas e inertes em relação aos 

demais componentes, não plástico, como pó calcário, cal hidratada, cimento Portland.  

 Os agregados deverão ainda apresentar características físicas e mecânicas, 

conforme especificado em projeto: 

 Abrasão Los Angeles determinada pelo Método DNER-DPT- M35-64; 

 Resistência à desintegração pela Método DNER-DPTM89- 64; 

 Equivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63; 

 Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63; 

 Composição granulométrica pelo Método DER-M15-61. 

 O material betuminoso será do tipo CAP-20 ou CAP- 55 deverá satisfazer às 

exigências contidas na Especificação EB 78/86. Conforme a camada, intermediária ou de 

rolamento, a composição granulométrica obedecerá ao especificado. A mistura 

betuminosa será dosada pelo método Marshall e deverá satisfazer aos requisitos da 

especificação de materiais. 

 

Não serão admitidas na execução, fixada a granulometria e o teor de betume, variações 

superiores a: 

Peneira (mm)  % Passando 

19,00 e 12,50  ± 7% 

9,50 e 4,80  ± 5% 

2,00 e 0,42  ± 4% 

0,18 ± 3% 
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0,07  ± 2% 

Teor de asfalto  ± 0,3% 

 

 Também poderão ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, 

fibras minerais, polímeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deverão 

ser realizados estudos de dosagem específicos. 

Processo Executivo 

 Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, 

a mistura será distribuída com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado 

para conformá-la aos alinhamentos, perfis e seções transversais. A temperatura de 

aplicação da mistura no momento de aplicação não deverá ser inferior a: 

1. no caso de cimento asfáltico, 125 °C; 

2. no caso de alcatrões, 75 °C. 

 O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da 

mistura de forma contínua e uniforme. No caso de duas camadas, a segunda será 

executada antes que a primeira receba tráfego, evitando o emprego de nova imprimadura. 

Os trabalhos manuais atrás da acabadora serão reduzidos ao máximo. Logo após a 

distribuição da mistura na pista, será iniciada a sua compactação. A rolagem será iniciada 

com rolo de pneus com baixa pressão e aumentada à medida que a mistura for sendo 

compactada, suportando, portanto, maiores pressões. O acabamento final será feito com 

rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverão ser molhadas para evitar a sua adesão ao 

ligante. A compactação só terminará após atingir o grau fixado no projeto. Sempre que for 

necessário fazer correções, estas serão executadas mediante remoção da parte 

defeituosa em toda a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, e 

substituição por mistura fresca, à temperatura adequada para aplicação, compactando-a 

até obter a mesma densidade do material adjacente. 

 Durante todo o tempo necessário à execução das camadas e até o seu 

recebimento, a obra deverá ser protegida contra a ação destrutiva das águas pluviais, 

trânsito e outros agentes que possam danificá-la. 

Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar 

o perfeito nivelamento do piso e arremates. 
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9. COBERTURA  

9.1 Telhas de Fibrocimento 

 As telhas de fibrocimento serão de procedência conhecida e idônea, textura 

homogênea, de coloração uniforme e isentas de rachaduras. 

 O armazenamento e o transporte das telhas e peças de acabamento, como telhas 

para clarabóia e ventilação, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com 

aspirador, cumeeiras “shed”, rufos para ventilação, peças terminais, placas de vedação e 

rufos, serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias 

nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de 

conformidade com as suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a 

evitar deslizamentos e quaisquer outros danos. 

 Todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, 

parafusos, porcas, arruelas de PVC rígido ou flexível, serão estocadas em caixas 

fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação de 

cada peça. 

 Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser 

preenchido com poliuretano em um todo.  

Processo Executivo 

 Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da 

estrutura de madeira de sustentação com o projeto.  

 Não se dispondo de elevador de carga, desde que o número de pavimentos da 

edificação não seja superior a três, as telhas poderão ser içadas manualmente, 

amarradas com cordas, na posição vertical. Caso se disponha de guindaste, o transporte 

vertical poderá ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas metálicas ou de madeira, 

cujas extremidades serão utilizadas para amarração aos cabos de levantamento.  

 No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as peças serão assentadas 

parcialmente superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados 

pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. Nos cantos onde se encontrarem 

quatro telhas, as duas telhas intermediárias serão recortadas nos cantos justapostos. Se 

apenas duas telhas forem superpostas, os cantos não serão recortados. 

 O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, 
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através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no 

sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As 

telhas serão fixadas às estruturas de madeira por meio de parafusos e às estruturas 

metálicas mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade 

com os detalhes do projeto. O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se 

simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o 

carregamento da estrutura de sustentação. 

 Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou 

outros dispositivos à percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e 

parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca 

deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser 

evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. 

 A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material. 

 As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de 

vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de 

fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para 

cada tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo 

fabricante. Se for necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua 

conclusão, as últimas telhas deverão ser provisoriamente fixadas. 

 No caso de telhas de plástico à base de PVC, os procedimentos executivos serão 

idênticos, dispensando-se o corte dos cantos, em razão da pequena espessura das 

telhas. As telhas plásticas poderão ser utilizadas em conjunto com as telhas de 

fibrocimento, desde que apresentem o mesmo desenho. Para as coberturas realizadas 

integralmente com telhas plásticas, deverão ser utilizadas as peças acessórias 

específicas recomendadas pelo fabricante. 

 O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de 

madeira adequadamente apoiadas nas telhas. 

Inspeção da Contratada 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Contratada, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e 

encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. 
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9.2 Engradamento em madeira para telha de fibrocimento 

 A laje a ser coberta deverá estar desobstruída e limpa. 

 O reservatório, barrilete e calhas deverão estar instalados. 

 A alvenaria de platibanda deverá estar concluída. 

 A madeira a ser utilizada na estrutura necessita ser tratada com imuzante à base 

de pentaclorofenol ou similar (contra cupins, brocas e outros insetos destrutivos) e ter 

resistência mínima apropriada à compressão paralela às fibras. 

 A madeira deverá estar seca e isenta de rachaduras, nós, empenamentos e outros 

defeitos. 

 Antes de receber pregos toda a estrutura deverá receber uma guia através de 

pequena abertura feita com broca de furadeira, espessura menor que a do prego a ser 

utilizado a fim de evitar rompimento da madeira. 

9.2.1 Disposições construtivas 

 As terças devem ser posicionadas de maneira a transmitir as cargas diretamente 

sobre os nós das tesouras (estruturais) ou sobre os pontaletes ( das estruturas 

pontaletadas). O madeiramento tem de ser montado de modo que o alinhamento das 

peças seja rigoroso, formando painéis planos de telhado, sem concavidades nem 

convexidades. As emendas de terças precisam ser feitas sobre os apoios ou deles 

afastadas aproximadamente um quarto do vão, com chanfros a 45º no sentido do 

diagrama de momentos fletores, ou seja, os esforços na emenda devem ser de 

compressão e nunca de tração. Recomenda-se que as emendas sejam feitas com talas 

(ou cobrejuntas) de madeira, posicionadas nas duas faces laterais da terça. A estrutura 

principal da cobertura, isto é, as tesouras, os pontaletes e/ ou vigas principais, precisa ser 

ancorada ao corpo da edificação. Os entalhes e os cortes das emendas, as ligações e as 

articulações devem apresentar superfície plana e com angulação apropriada, de modo 

que o ajuste das peças seja o mais exato possível, sem folgas, frestas ou falhas. 

9.2.2 Estrutura pontaletada 

 As vigas principais da estrutura, a terça de cumeeira e as demais terças são 

apoiadas sobre pontaletes (e estes apoiados sobre a laje), devendo ser contraventadas 

com mãos-francesas e/ou diagonais. As mãos-francesas e/ou as diagonais têm de ser 

colocadas dos dois lados dos pontaletes, sendo recomendada que a estrutura seja 

contraventada em duas direções ortogonais, isto é, na direção do alinhamento por 
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pontaletes e na direção perpendicular a ela.  

 O apoio da peça de madeira (cumeeira, terça ou viga principal) sobre o pontalete 

deverá ser feito por encaixe; deverá empregar, ainda, talas laterais de madeira, fitas ou 

chapas de aço. Os pontaletes não podem se apoiar diretamente sobre a laje de cobertura, 

mas sim sobre sapatas de base, constituídas por pedaços de viga de madeira. Da mesma 

forma, as vigas principais precisam apoiar-se sobre coxins, cintas de amarração ou 

frechais, e não diretamente sobre as paredes. As terças podem ser apiadas nos oitões de 

alvenaria, desde que sejam adotados reforços na região de apoio. Eventualmente, as 

vigas de madeira da estrutura podem ser apoiadas em pilaretes de alvenaria devidamente 

amarrados. 

10. IMPERMEABILIZAÇÃO  

10.1 Emulsão asfáltica  

 As cintas receberão aplicação de emulsão asfáltica em todas as suas faces. Após a 

execução das cintas os blocos de concreto do muro também receberão a 

impermeabilização 60cm acima do solo. 

 Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno deverá ser 

previsto mais uma fiada de bloco impermeabilizado até a superfície do terreno evitando o 

contato com a terra. 

 As superfícies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e 

partículas soltas de qualquer natureza. 

Aplicação 

 A emulsão será preparada com a adição de água pura, se recomendada pelo 

fabricante, agitando-se a mistura de modo que fique homogênea.  

 Após a regularização do baldrame, deve ser aplicado o primer. Após a secagem 

deve ser aplicada a primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada 

"penetração", esfregar bem o material sobre o alicerce. 

 Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre 

a superfície e procurando esticar o material o máximo possível. A segunda demão aplica-

se de forma farta, sempre observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película 

formada pela emulsão tenha 3 mm de espessura. Liberar a área tratada somente após 

secagem total de no mínimo 24 horas, após a aplicação da terceira e última demão. 

Em áreas verticais, para aumentar a aderência do revestimento, pode-se pulverizar areia 
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na ultima demão do impermeabilizante antes da cura total do produto. 

A quantidade de camadas da emulsão e o processo executivo obedecerá ao disposto na 

Norma NBR 9575/2010 

 Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de 

aço ou colher de pedreiro. 

Inspeção pela Contratada  

 Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e 

realizado de acordo com a prática indicada neste memorial. 

 

11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra 

por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio 

de ensaios, a critério do Contratante. 

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a inspeção 

poderá ser realizada. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a 

discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de 

compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e 

serviços. 

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, 

deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos 

constituir-se-á, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir: 

 conferir as quantidades; 

 verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito 

estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras; 

 designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em 

consideração os tipos de materiais, como segue: 

 estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, 

luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e 

outros; 
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 estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando 

externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo. 

 

11.1 Processo Executivo 

11.1.1 Entrada e Medição de Energia 

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a 

ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da 

concessionária de energia elétrica local. 

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de 

concessionária de energia elétrica local. A Contratada terá a responsabilidade de manter 

com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e à 

ligação da energia elétrica. 

As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às 

chaves serão feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão. 

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas 

precauções para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede 

deverão ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado. 

11.1.2 Instalação de Eletrodutos 

Corte 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, 

conforme disposição da NBR 5410. 

Dobramento 

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 

5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou 

equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410. 

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, 

amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno. 

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes 

procedimentos: 

 cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da 

curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades; 
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 vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido 

de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o 

eletroduto com areia e serragem; após adensar a mistura areia/serragem, batendo 

lateralmente na peça, vedar a outra extremidade com um tampão idêntico ao 

primeiro; 

 mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo 

suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume 

do líquido serão os estritamente necessários à operação; 

 retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de 

madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) 

igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da 

curva; o resfriamento da peça deve ser natural. 

Roscas 

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser 

feito aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste 

progressivo. 

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a 

execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e 

escareadas para a eliminação de rebarbas. 

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas 

ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de 

aperto. 

 

 

Conexões e Tampões 

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões 

apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície 

interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, 

a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a 

continuidade elétrica do sistema. 

Durante a execução e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 
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proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de 

reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em 

ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG. 

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de 

aterramento contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com 

declividade mínima de 0,5 %, entre poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. 

Nas travessias de vias, os eletrodutos serão instalados em envelopes de concreto, com 

face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do nível do solo. 

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura 

inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração 

de nata de cimento durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas 

peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não suportarem 

esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410. 

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, 

uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo 

livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva 

sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento. 

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os 

revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de 

buchas e arruelas rosqueadas. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza 

dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro 

aproximadamente 5 mm menor que o diâmetro interno do eletroduto. 

11.1.3 Caixas e Conduletes 

Deverão ser utilizadas caixas: 

 nos pontos de entrada e saída dos condutores; 

 nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

 nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

 nas divisões dos eletrodutos; 

 em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a 

passagem ou substituição de condutores. 

Poderão ser usados conduletes: 

 nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; 
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nas divisões dos eletrodutos. 

Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, quando 

não indicadas nas especificações ou no projeto: 

 octogonais de fundo móvel, nas lajes, para ponto de luz; 

 octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos 

extremos dos ramais de distribuição; 

 retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou 

interruptores em número igual ou inferior a 3; 

 quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou 

para conjunto de tomadas e interruptores em número superior a 3. 

As caixas a serem embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas à formas. 

Somente poderão ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber 

ligação de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento 

da alvenaria; serão niveladas e aprumadas de modo a não provocar excessiva 

profundidade depois do revestimento. 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos 

dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter 

uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas 

caixas; deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para 

que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de 

colocadas as tampas. 

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que 

completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 

100x50 mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso. 

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de 

projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as 

indicações do projeto, ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da 

Fiscalização. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e 

dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 

11.1.4 Enfiação 

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que 

tenham proteção resistente à abrasão. 
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A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços: 

 telhado ou impermeabilização de cobertura; 

 revestimento de argamassa; 

 colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva; 

 pavimentação que leve argamassa. 

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem 

de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser 

usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação 

poderão ser usados fios ou fitas metálicas. 

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a 

enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento 

das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos 

condutores utilizados. 

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão 

ser seguidas as prescrições abaixo: 

 limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas; 

 para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita 

solante formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor; 

 executar todas as emendas dentro das caixas. 

Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os 

condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. 

Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior 

do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na 

saída do eletroduto, e não aplicar esforços nos terminais. 

11.1.5 Cabos 

Instalação de Cabos 

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de 

indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça 

necessário. 

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou 

luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, 

deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície 
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uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante 

adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada 

isolante do condutor. 

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas 

conforme recomendações do fabricante. 

Circuito de áudio, radio freqüência e de computação deverão ser afastados de circuitos de 

força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a 

cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser 

expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente 

necessário à execução de emendas, junções ou terminais. 

Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos 

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e 

eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante 

ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à 

finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados 

talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido o emprego 

de graxas. 

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não 

serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos. 

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos 

seguintes critérios: 

 cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos 

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho; 

 condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, 

por conectores de pressão ou terminais de aperto. 

 

11.1.6 Montagem de Quadros de Distribuição 

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser 

nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente 

alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado. 

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no 

piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita 
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fixação. 

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas. 

Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os equipamentos, 

deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao da tabela 51 

da NBR 5410. 

 

11.1.7 Luminárias, reatores e lâmpadas 

A Luminária interna da Subestação será de alumínio do tipo arandela com uma lâmpada 

fluorescente compacta de 13W, completa (Des. CE-01/04). 

A Luminária interna de emergência da Subestação deverá ser composta de 30 LED´s BR 

(cor Branca) e ter autonomia mínima de 6 horas. 

 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – MÉDIA TENSÃO 

12.1 Ramal de entrada subterrâneo. 

A ser construído, tendo como ponto de entrada a parte frontal da edificação, junto à via 

publica, devendo ser observadas as seguintes condições: caixa de passagem do tipo ZC, 

de piso, Garagem, instalada à Rua Diabase, aproximadamente 32m da esquina com Rua 

Platina, distante 0,30m do muro de divisa. Deverá ser fornecida e instalada caixa de 

passagem, tampa e aro de ferro fundido (DIM: 985x885x900mm) com dimensões internas 

670x770mm – Tipo ZC - Garagem - a tampa deve apresentar uma superfície interna, a 

marca do fabricante, o encaixe da tampa do aro deve ser estável, seja de fabricação ou 

por usinagem - Padrão CEMIG (ND 5.2, ND 5.3 e outras) - Des. CE 03/04 - Detalhe 06. 

Os condutores das fases devem ser contínuos e isentos de emenda, ser cabos unipolares 

de cobre, classe de isolação 15 KV, isolados com EPR/XLPE-90º, capa externa de PVC, 

dotados de blindagens semicondutora, metálica com a blindagem conectada ao neutro em 

apenas um ponto. 

O condutor neutro deve ser de cobre nu, seção 70 mm², e deve interligar o neutro da rede 

da CCEMIG à malha de aterramento da subestação. 

Respeitar as posturas municipais, especialmente junto às vias públicas. 

Seguir as orientações dos desenhos apresentados em projeto. 

Nas extremidades dos condutores, deverão ser utilizados terminações e acessórios 

adequados; 
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Deverá ser efetuado, na presença dos técnicos da Cemig, teste de isolamento nos cabos 

e terminações. 

No ponto de derivação da rede da CEMIG a cruzeta, a chave fusível, para-raios, 

condutores do ramal de ligação e demais acessórios serão fornecidos pela Cemig. 

12.2 Subestações 

12.2.1 Medição 

A medição será feita em média tensão, devendo existir na edificação para a subestação, 

alem dos condutores do ramal de entrada, com as terminações devidamente executadas, 

barramento, um suporte para os transformadores de corrente e potencial, fornecidos e 

instalados pela concessionária. 

Serão instaladas caixas, confeccionadas por fabricantes aprovados pela CEMIG, para o 

acondicionamento de equipamentos de proteção de baixa tensão situados antes da 

medição. A caixa para instalação da medição (medidor eletrônico) e chave de aferição é a 

CM-4, devendo esta não distar mais de 12,5 metros dos transformadores de corrente e 

potencial. 

Dentro da caixa CM-4 deverá ser instalado uma tomada de 3 (três) pinos, padrão NBR, 

para uso da CEMIG e abaixo fixada uma plataforma basculante confeccionada em metal, 

de 500x500 mm, para suportar os equipamentos de leitura utilizados pela concessionária. 

 

12.2.2 Distribuição 

Em cubículo blindado, destinada à distribuição de energia, proveniente da entrada de 

serviços, onde a partir desta haverá outros ramais internos, subterrâneos, para alimentar 

as subestações, dentro do complexo de edificações. 

Os condutores deverão ser do tipo de barramento de cobre redondo, vergalhão 3/8" x 3m, 

diâmetro 9,5mm, inclusive conexões diversas de 3/8” (bornes concêntricos tipo derivação 

“T”, terminal angular, terminal lateral, união angular, união sem suporte e outros que se 

fizerem necessários) e pintados, conforme padrão CEMIG. Aqueles deverão ser 

sustentados por isoladores de pedestal fixados em alvenaria. 

As Buchas de passagem deverão ser de uso interno-interno, com isolamento para 15KV 

200A, fixação em parede (marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). As buchas de 

passagem deverão ser fixadas em chapa de passagem, adequadamente, chumbadas em 

alvenaria para montagem das buchas, com isolamento 15KV 400A - 1,50x0,50x0,50m 
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(marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). 

O Isolador de pedestal deverá ser do tipo EPOXI, isolamento 15KV com passa fio, uso 

interno (marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). 

12.2.3 Proteção primária 

A proteção primária simultânea, contra correntes de curto-circuito e correntes de 

sobrecarga, será feita por um disjuntor de média tensão, do tipo de acionamento 

automático na abertura.  

Como a subestação é parte integrante da edificação serão instalados disjuntores a vácuo, 

com as mínimas características elétricas abaixo: 

- Uso interno; 

- Tensão nominal 15 KV; 

- Frequência nominal 60 Hz; 

- Corrente nominal 1250A; 

- Capacidade de interrupção simétrica de 16 KA; 

- Isolamento para 17KV. 

Deverá ser observado a instalação de Disjuntor Automático a vácuo 1250A, 16KA, 

3AE,115V, isolação para 17KV, uso interno (marca SIEMENS ou similar padrão CEMIG). 

Para o desligamento automático do disjuntor haverá, a proteção de relés secundários, 

com as funções 50 e 51, fase e neutro, cujo ajuste será função da demanda solicitada 

pelo consumidor no projeto (que deve ser a mesma constante do contrato). 

A Chave seccionadora deverá ser de abertura tripolar com abertura sob carga para 15KV 

- 400A C-3 e instalada com seus acessórios, tais como: punho de manobra com bilongo 

afuse, prolongador para chave seccionadora de 1,0m c/ manopla e articulador de 

acionamento para punho de manobra (todos de marca ACABINE ou similar padrão 

CEMIG). 

Chave seccionadora de proteção de media tensão deverá ter capacidade de 400A, 

isolamento 15KV, com base de fusível HH, MT 40A com abertura sob carga e instalada 

com seus acessórios, tais como: punho de manobra com bilongo afuse, prolongador para 

chave seccionadora de 1,0m c/ manopla e articulador de acionamento para punho de 

manobra (todos de marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). 

12.2.4 Relé secundário 

Dispositivo, do tipo micro processado, digital, auto-alimentando, para garantir uma 
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possível falta, deverá existir uma fonte de alimentação de reserva, com autonomia mínima 

de 2 horas, para a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à memória de registro 

dos relés. 

Deverá ser instalado Painel Completo com caixa para instalação do relé secundário - 

VAMP - c/ fonte capacitiva (marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). 

Os transformadores para instrumentos conectados ao relé secundário devem ser 

instalados sempre no montante do disjuntor de proteção primária, garantindo assim a 

proteção contra falhas do próprio dispositivo. O Transformador de Potencial deverá ser do 

tipo EPOXI 13,8KV-1000VA-220/110V-IPSB-1, com isolamento 15KV para proteção 

(marca ACABINE ou similar padrão CEMIG). O Transformador de Corrente 100/5, com 

isolação para 15KV,10 B 50 - IP15B2, fornecido pelo consumidor para instalação do relé 

secundário e com relação de transformação de corrente - RTC 100:5A (marca ACABINE 

ou similar padrão CEMIG). O Transformador de Potencial (TP) e os Transformadores de 

Corrente (TC´s) deverão ser instalador em suporte (prateleira) - medição padrão CEMIG - 

Des. CE - 01/04 - Detalhe SE-01. 

Deverá ser instalado junto ao relé, um dispositivo (No-break) exclusivo que garanta a 

energia necessária ao acionamento da bobina de abertura do disjuntor e que permita 

teste individual. 

O sistema geral de proteção da unidade consumidora permitirá a coordenação com o 

sistema de proteção da concessionária, sendo dimensionado e ajustado de modo a 

permitir adequada seletividade entre os dispositivos de proteção das instalações. 

O relé deverá ter, no mínimo, as seguintes funções: 

 Função 50: proteção de sobre corrente instantânea; 

 Função 51: proteção de sobre corrente temporizada; 

Tanto a função 50 como a 51 estão disponíveis para fase e neutro (terra); assim, é exigido 

pela Cemig, que o relé execute as funções 50/51 e 50N/51N. 

Bobina de abertura do disjuntor (bobina de trip). 

Ao detectar um valor de corrente irregular o relé “fechará um contato” que vai energizar a 

bobina de abertura do disjuntor. 

No disjuntor de proteção primária existirá um contato auxiliar, do tipo NA (normalmente 

aberto), ou seja, aberto com disjuntor aberto e fechado com disjuntor fechado, que será 

ligado em série com a bobina de abertura para impedir o que se chama “bombeamento”, 
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que é a manutenção de tensão na bobina mesmo após a abertura do disjuntor. 

Instalação física do relé 

O relé de proteção secundária será instalado na tampa basculante de uma caixa metálica 

localizada na parede oposta à célula do disjuntor principal; esta caixa deverá possuir 

dispositivo para instalação de selo CEMIG.  

Assim, tanto a caixa como a parte frontal do relé (por onde é feita a parametrização do 

mesmo) serão seladas e o Consumidor terá acesso apenas ao botão de rearme (“reset”) 

do relé. 

A fiação da célula do disjuntor (onde também estão instalados os TC/TP da proteção) até 

a caixa deverá ser instalado também o sistema “no-break” para alimentação do relé e do 

sistema de trip. 

Metodologia para ajuste de proteção secundária. 

- Cálculo das correntes nominal e de partida do relé; 

- Cálculo do ponto ANSI dos transformadores; 

- Cálculo da corrente de magnetização do(s) transformador (es); 

- Correntes de curto-circuito no ponto de derivação do ramal de ligação. 

 

Coordenograma. 

Para permitir a perfeita visualização da atuação da proteção deverá ser elaborado um 

gráfico Tempo x Corrente, onde se pode verificar a coordenação e seletividade dos 

valores de corrente. 

Neste gráfico serão assinalados os seguintes pontos e curvas: 

- Valores de curto-circuito no ponto de derivação (fornecidos pela Cemig); 

- Curva (mínimo e máximo) de atuação dos fusíveis de proteção do Ramal de Ligação 

(fornecida pela Cemig); 

- Corrente nominal (In); 

- Corrente de partida do relé (Ip) de fase e neutro; 

- Curva extremamente inversa do relé com os ajustes definidos no projeto (catálogo ou 

manual do relé) para fase e terra; 

- Ajuste de atuação instantânea para fase e terra (reta perpendicular ao eixo das 

correntes); 

- Curva(s) de atuação da proteção individual de cada transformador; 
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- Ponto ANSI do(s) transformador (es) de fase e neutro; 

- Im do(s) transformador (es). 

12.3 Ramal interno 

Na saída do cubículo blindado, após a proteção, sairá os condutores do ramal interno, de 

média tensão, em banco de dutos subterrâneo, para atender as subestações existentes 

no complexo. 

As instalações foram projetadas e deverão ser construídas para suportar com segurança 

os efeitos térmicos e mecânicos resultantes de correntes de curto-circuito, que são 

classificados e parametrizados no relé secundário, como: 

 Trifásico; 

 Bifásico; 

 Entre fase e neutro; 

 Entre duas fases e neutro. 

 

12.3.1 Proteção contra correntes de curto-circuito. 

O ramal interno estará protegido contra curto-circuito, pelo relé secundário, instalado no 

cubículo blindado, além das chaves seccionadoras monopolares, tipo Matheus (elo 

fusíveis), a serem instaladas nas três fases, em cada Subestação. 

Os condutores vivos serão protegidos contra correntes de curto-circuito que possam 

provocar danos, esses dispositivos irão interromper qualquer corrente menor ou igual à 

presumida. 

 

12.4 Subestação aérea. 

Subestação aérea com Transformador instalado em postes. 

Para fornecimento de demanda de até 300 KW, com um único transformador. Esta forma 

de instalação aplica-se as subestações 1 e 2, do complexo de edificações, não havendo 

medição, pois, esta será na subestação principal. 

Para a subestação 3 e 4 a maneira de instalação, será com transformador de pedestal, de 

forma a integrar ao ambiente, bem como minimizar custos e preservar a estética no local 

de instalação junto à respectiva edificação. 

A proteção para cada transformador será na média tensão pelas chaves seccionadoras, 

tipo Matheus e na baixa tensão, através de 1 (um) disjuntor em caixa moldado, com 
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capacidade de interrupção simétrica mínima de 30 KA em 240 VCA. dimensionado de 

acordo com a potência da respectiva subestação, integrado ao respectivo Quadro Geral 

de Baixa Tensão (QGBT). 

As subestações deverão estar localizadas em áreas reservadas exclusivamente para a 

sua construção contendo, no mínimo, um raio de 1,5 metros medidos a partir da base do 

poste onde estiver instalado o transformador, no caso das unidades aéreas e nas de 

pedestais 1,0 metro em torno do perímetro do Trafo. 

Sendo instalações ao tempo, estas subestações, considerando que os transformadores, 

contém líquido isolante, para contenção, pisos impermeáveis com soleira apropriada 

podem ser utilizados como depósito. 

Nas subestações 3 e 4 os transformadores de pedestal, serão padrão ABNT, de acordo 

com os critérios definidos pela norma NBR-5356, com óleo isolante mineral. 

A Subestação Aérea de 112,5KVA (SE-02) deverá ser realocada, inclusive postes, 

transformador e acessórios, a 11m da divisa do muro com a Rua Platina (Des. EL 01/05 e 

02/05). 

Deverá ser removido a Cabine de Medição Primária em alvenaria, atualmente situada na 

SE-02 com entrada pela Rua da Platina, bem como remoção dos equipamentos com 

cadastramento e devolução ao almoxarifado (Des. EL 01/05 e 02/05). 

O Transformador de 75KVA, atualmente situado na SE-01, deverá ser removido com 

cadastramento e devolução ao almoxarifado (Des. EL 01/05 e 02/05). 

Subestação Aérea de 112,5KVA, localizado no Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes 

- RCAT, deverá ser demolida, inclusive postes, com cadastramento dos equipamentos, 

materiais e devolução destes ao Almoxarifado. 

O Transformador de 112,5KVA, atualmente, localizado na Subestação Aérea – SE-03, 

atrás do JGO, deverá ser removido e realocado na Subestação Área com entrada pela 

Rua Diabase – SE-01, próximo ao portão das armas (Des. EL 01/05 e 02/05). 

 

12.4.1 Infraestrutura 

O tipo de linha elétrica definida em projeto, conforme norma NBR-14030, que, partirá da 

subestação principal, foi à maneira de instalar 6 (seis), onde em um eletroduto enterrado 

no solo, serão instalados três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio), 

além do neutro instalado no quarto duto. 
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Foi composto dois tipos de linha de dutos, para um conjunto de fases (04 dutos) e para 

dois conjuntos de fases (08 dutos), com dois tipos de caixas de passagem subterrâneas 

(CS) do Tipo 1 e do Tipo 2, conforme o número de conjunto de fases. 

Deverá ser fornecido e instalado caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de 

bloco de concreto, Tipo 1, com espessura de 20cm (E=20cm), rebocada na parte interna, 

dimensões internas 1,0x1,0x1,0m com sistema de drenagem no fundo de brita e tampa de 

concreto armado, inclusive escavação, reaterro e botafora, conforme projeto (Des. EL 

04/05 - Detalhe 06). 

Deverá ser fornecido e instado caixa de passagem subterrânea (CS) em alvenaria de 

bloco de concreto, Tipo 2, com espessura de 20cm (E=20cm), rebocada na parte interna, 

dimensões internas 1,2x1,2x1,0m com sistema de drenagem no fundo de brita e tampa de 

concreto armado, inclusive escavação, reaterro e botafora, conforme projeto (Des. EL 

04/05 - Detalhe 07). 

Para acondicionamento dos condutores de média tensão, que irão interligar a subestação 

principal as secundárias, serão utilizados eletrodutos espiralados flexíveis, em PEAD 

(Polietileno de Alta densidade), 75 mm, fabricado conforme norma NBR-13898. Duto 

corrugado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) Kanaflex ou similar, para proteção de 

cabos subterrâneos D=3" (75mm). 

Estes eletrodutos serão enterrados no solo, seguido de envelopamento em concreto, 

cujas valas estão com suas dimensões, tanto para instalação com travessia em passeio, 

quanto para rua, detalhadas em projeto. 

O envelopamento para proteção de eletrodutos no fundo da vala de 800x300mm deverá 

ser de concreto com resistência mínima de 15MPa (FCK=15MPa), conforme detalhe do 

projeto  (Des. EL 02/05 – Detalhe 2a). 

O envelopamento para proteção de eletrodutos no fundo da vala de 1000x300mm deverá 

ser de concreto com resistência mínima de 15MPa (FCK=15MPa), conforme detalhe do 

projeto  (Des. EL 02/05 - Detalhe 2b). 

Nas subestações secundárias, para acondicionamento dos condutores de média tensão, 

Junto aos postes de concreto circulares, da caixa de passagem no solo, até os 

transformadores, serão instalados, eletrodutos aço zincado por imersão a quente e de 

diâmetro nominal 110 mm. 

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem 
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permitir instalar e retirar facilmente os cabos após a instalação dos eletrodutos e 

acessórios. Para isso, a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção 

transversal dos eletrodutos será 30% no caso de dois ou mais cabos. 

Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre 

extremidade e caixa, foram previstas no máximo duas curvas de 90°. Em nenhuma 

hipótese devem ser previstas curvas com deflexão superior a 90°. 

As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente seu 

diâmetro interno. 

Devem ser empregadas caixas de derivação: 

- Em todos os pontos de entrada ou saída dos cabos da tubulação, exceto nos pontos de 

transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes 

casos, devem ser rematados com buchas de acabamento; 

- Para dividir a tubulação em trechos adequados que considerem os esforços de tração 

aos quais os cabos possam estar sujeitos durante o puxamento. 

Os cabos devem formar trechos contínuos entre as caixas, derivações devem ficar 

colocadas dentro das caixas.  

Os eletrodutos embutidos em concreto armado devem ser colocados de modo a evitar 

sua deformação durante a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas 

dos eletrodutos com peças apropriadas, para impedir a entrada de argamassas ou nata 

de concreto durante a concretagem. 

As junções dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios 

estanques em relação aos materiais de construção. 

Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada 

toda rebarba suscetível de danificar a isolação dos cabos. 

Nas juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser secionados, devendo ser 

mantidas as características necessárias à sua utilização (por exemplo, no caso de 

eletrodutos metálicos, a continuidade elétrica deve ser sempre mantida). 

Quando necessário, os eletrodutos rígidos isolantes devem ser providos de juntas de 

expansão para compensar as variações térmicas. 

Após o envelopamento dos eletrodutos, será aplicado, em toda extensão das tubulações, 

antes da reconstituição do solo e pavimentação, uma fita de sinalização, com as seguintes 

características: 
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- Material: PVC; 

- Cor: Amarela; 

- Dizeres: 

                  [CEMIG                  Cuidado cabo elétrico abaixo]; 

                   em preto                                      em vermelho; 

 

Devido à grande concentração (congestionamento) de tubulações, para variadas 

aplicações (água, esgoto, elétrica, etc.), após definição do encaminhamento dos 

eletrodutos de cada ramal interno de média tensão, será necessária uma avaliação 

preliminar da provável disposição das redes existentes, a fim de, evitar contratempos. 

Resíduos gerados com os trabalhos de obras civis deverão ser acondicionados em 

recipientes apropriados e recolhidos aos locais regulamentados pelo município a receber 

estes resíduos, processá-los e descartá-los de forma ambientalmente correta. 

Objetivando manter as características originais do complexo de edificações, ao término 

dos trabalhos de infraestrutura, solos, forrações, revestimentos e pavimentações, deverão 

ser reconstituídos. 

A base de concreto para Cabine de Distribuição de pedestal, 3 e 4 vias, inclusive 

adaptação à Caixa de Passagem, deve ter resistência mínima de 20MPa (FCK=20MPa) e 

ser executada conforme orientação do fabricante (Des. EL 01/05 e 05/05). 

A base de concreto para os Transformadores de Pedestal, 150KVA e 225 KVA, 13.8 

KV~220 V, deverá ter resistência mínima de 20MPa (FCK=20MPa), inclusive fornecimento 

da Caixa de Passagem, e ser executada conforme orientação do fabricante (Des. 01/05 e 

05/05). 

A escavação de valas para 04 dutos de 800 x 300mm, deverá ser realizada de forma 

mecânica, incluindo a remoção para bota fora e o recobrimento das valas (800x300mm) 

deve ser compactado, bem como ser fornecido e instalado fita de advertência (Des. EL 

02/05 – Detalhe 2a). 

A escavação de valas para 08 dutos de 1000x300mm, deverá ser realizada de forma 

mecânica, incluindo a remoção para bota fora e o recobrimento das valas (1000x300mm) 

deve ser compactado, bem como ser fornecido e instalado fita de advertência (Des. EL 

02/05 – Detalhe 2b). 

O piso do asfalto deverá ser reconstituído com o mesmo material existente e com 
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espessura mínima de 8cm (E=8cm) (Des. 02/05 - Detalhe 2a e 2b). 

A cerca de mourão deverá ter altura de 2,50m (H=2,50m) e constituída com material pré-

fabricado de concreto ponta virada a cada 1,50m, 3 fios de arame farpado e tela 

galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação de concreto e com portão de acesso no 

mesmo padrão (Des. EL 04/05 – Detalhe 05). 

O extintor de Incêndio deve ser do tipo pó químico 2-A:20-B:C, com capacidade de 6Kg, 

com proteção (alvenaria ou chapa de aço FG) e instalado ao lado da porta de entrada da 

Subestação (Des. CE 01/04 - Legenda - item 6 e Planta da Subestação). 

Deverá ser fornecido e instalado placa de Sinalização, Perigo Alta-Tensão, de 

800x600mm, Poliestireno, Referência Sinalize ou similar (Des. CE 03/04 - Detalhe 04) no 

entorno das Cabines de Distribuição do tipo pedestal (Des. EL 01/05 e 05/05) e na 

Subestação (Des. CE 01/04). 

 

12.4.2 Equipamentos da Subestação de Medição 

Em conformidade com as exigências da CEMIG, todos os equipamentos a serem 

fornecidos para a Subestação de Medição estão com suas especificações descritas nos 

desenhos aprovados por esta concessionária (vide Desenhos CE-01 a CE-04). 

Os demais materiais para interligação com a rede da CEMIG serão fornecidos pela 

própria concessionária. 

 

12.4.3 Condutores Elétricos. 

Cabos unipolares 

Os cabos utilizados nas linhas elétricas devem atender às prescrições da NBR 6251. 

No ramal interno em média tensão, os cabos unipolares devem ser do tipo a campo 

elétrico radial (providos de blindagens do condutor e da isolação), conforme a NBR 6251. 

Os acessórios necessários para a correta instalação dos cabos devem ser compatíveis 

eletricamente, quimicamente e mecanicamente com eles, atendendo às condições de 

influências externas previstas para o local de instalação. 

Capacidades de condução de corrente 

Os cabos elétricos foram dimensionados, de forma a garantir sua vida útil, mesmo quando 

submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de correntes de valores iguais 

às capacidades de condução de corrente respectivas, durante períodos prolongados em 
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serviço normal.  

O método de referência adotado foi de cabos unipolares justapostos (na horizontal) em 

eletrodutos, não condutores, enterrados no solo. 

Assim como o ramal de entrada, os condutores das fases serão cabos unipolares de 

cobre, classe de isolação 15 KV, isolados com EPR/XLPE-90ºC, capa externa de PVC, 

dotados de blindagens semicondutora, metálica com a blindagem conectada ao neutro em 

apenas um ponto. Cabo de cobre isolado em EPR/XLPE não halogenado #25 mm² - 15 

KV – 90 ºC - NBR 7286 (p/ EPR) ou NBR 7287 (p/ XLPE) - padronizado conforme normas 

ND-5.2, ND-5.3 e outras da CEMIG. 

Como condutor neutro, Em todo o percurso da rede subterrânea, será lançada uma 

cordoalha de cobre, 70 mm², que deverá ser equipotencializada, com a malha de 

aterramento das respectivas subestações. 

Notas: 

Na linha de Baixa Tensão, o cabo unipolar utilizado como condutor neutro deve ser 

identificado conforme essa função, devendo ser usada à cor azul-claro na veia do cabo 

multipolar ou na cobertura do cabo unipolar. 

Cabo unipolar utilizado como condutor de proteção deve ser identificado de acordo com 

essa função, devendo ser usada a verde ou dupla coloração verde-amarela na cobertura 

do cabo unipolar. 

Cabo unipolar utilizado como condutor de fase deve ser identificado de acordo com essa 

função e esta identificação deve estar indicada nos diagramas e desenhos, devendo ser 

utilizadas as seguintes cores em corrente alternada: 

Fase A: vermelha; 

Fase B: branca; 

Fase C: marrom; 

Quedas de tensão 

Para o dimensionamento dos condutores do ramal interno de média tensão, o cálculo da 

queda de tensão dos circuitos, utilizada a corrente de projeto com a queda de tensão 

menor ou igual a 5%, entre a subestação principal e as respectivas secundárias. 

Instalações de cabos 

Os cabos somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede 

de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. O 
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puxamento só deve ser iniciado após a tubulação estar perfeitamente limpa. 

Os cabos unipolares pertencentes a um mesmo circuito devem ser instalados conforme o 

método de instalação, ou seja, três condutores justapostos ou trifólio, acondicionados em 

eletroduto flexível, não condutor. 

Não é permitida a instalação de um único cabo unipolar no interior de um conduto fechado 

de material condutor. 

No caso de eletrodutos de material condutor, todos os condutores vivos de um mesmo 

circuito devem estar contidos em um mesmo conduto. 

Devido à distância dos condutores, no ramal interno de média tensão, deve ser ligada a 

terra as blindagens e/ou capas metálicas dos cabos nas duas extremidades, evitando 

assim a força eletromotriz induzida na blindagem. 

Conexões e Terminações. 

As conexões de condutores entre si e com equipamentos devem ser adequadas aos 

materiais dos condutores ou dos terminais dos equipamentos e instaladas e utilizadas de 

modo adequado. 

As conexões devem suportar os esforços provocados por correntes de valores iguais às 

capacidades de condução de corrente e por correntes de curto-circuito, determinadas 

pelas características dos dispositivos de proteção, sem modificações inadmissíveis em 

decorrência de seu aquecimento e do envelhecimento dos isolantes e vibrações que 

ocorrem em serviço normal. 

Devem ser tomadas precauções para evitar que partes metálicas de conexões energizem 

outras partes metálicas normalmente isoladas de partes vivas. 

As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas para o 

tipo de tamanho de conector utilizado, de acordo com as recomendações de seu 

fabricante. 

As muflas terminais, internas e externas, com e sem saia respectivamente, para os 

condutores de média tensão, classe de isolação 15 KV, deverão ser do tipo contratéis a 

frio. A carcaça das muflas, a blindagem do cabo e o pára-raios deverão ser interligados ao 

neutro e aterrados. As muflas deverão ser sustentadas por suportes de cantoneira 

adequadamente chumbados em alvenaria (marca ACABINE ou similar). 

O Terminal (mufla) unipolar polimérico, uso interno-interno, deve ter isolamento entre 

12/20KV, entre 25-70mm2, TPK-01 c/ braçadeira (marca Acabine ou similar padrão 
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CEMIG). 

 

12.5 Transformadores 

Para as SE-3 e SE-4, serão instalados novos Trafos, na subestação SE-1 o trafo atual, 

será substituído pelo remanescente da atual SE localizada atrás do JGO. A SE-2, será 

mantida, sem alteração no trafo. Todos os equipamentos a fabricação deverá estar em 

conformidade com a norma NBR 5440. 

Os transformadores devem possuir primário em “delta” e secundário em “estrela”. 

O secundário dos transformadores de tensão deve ser protegido contra os defeitos a 

jusante por disjuntores em caixa moldada. O acesso aos transformadores deve ser 

possível somente após abertura de seu circuito primário, no cubículo blindado. 

Até a finalização dos trabalhos, propostos neste memorial, os transformadores a serem 

reutilizados no novo ramal interno de média tensão, deverão ser mantidos, conforme 

roteiro do manual de fabricantes e o óleo isolante submetido a análises físico-química e 

cromatográfica. 

Deverá ser fornecido e instalado Transformadores Trifásico à óleo tipo pedestal ("Pad 

Mounted") - 150 KVA e 225KVA - 13,8 KV - 220/127 VCA - CEMIG, conforme orientações 

do fabricante (Des EL 01/05 e 05/05) e instalado em base de concreto (Des. 01/05 e 

05/05). 

Deverá se realizado a análise físico-química, cromatográfica e manutenção do 

transformador de 112,5KVA, que será retirado da Subestação Aérea, localizada atrás do 

prédio do JGO, e realocado na Subestação Aérea da Rua Diabase, conforme normas da 

CEMIG - ND 5.2, ND 5.3 e outras. 

 

12.6 Cabine de distribuição tipo pedestal de MT 

As Cabines de Distribuição do tipo pedestal de Média Tensão – 3 e 4 vias - 250 A, até 

24KV – padrão CEMIG, deverão ser fornecidas e instaladas com acessórios necessários 

para a conexão dos cabos, conforme orientações do fabricante - Elos (Des. EL 01/05 e 

05/05), inclusive com base de concreto, caixa de passagem e aterramento. 

 

12.7 Ensaios 

Durante e ao término dos trabalhos de adequações da rede de média tensão, seguindo o 
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escopo deste memorial, deverão ser realizados ensaios, por empresa especializada, 

seguindo as recomendações mínimas da norma NBR-14039. 

Ensaios básicos: 

Continuidade elétrica dos condutores de proteção e das ligações 172equipotenciais 

principais e suplementares; 

- Resistência de isolamento da instalação elétrica; 

- Ensaio de tensão aplicada, nos quadros e equipamentos onde forem permitidos tais 

testes; 

- Ensaio para determinação da resistência de aterramento; 

- Ensaios recomendados pelos fabricantes dos equipamentos; 

- Ensaios de funcionamento. 

Os ensaios devem ser realizados com valores compatíveis aos valores nominais dos 

equipamentos utilizados e o valor nominal de tensão da instalação. 

No caso de não conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, após a 

correção do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido 

influenciados. 

 

12.8 Segurança em Instalações Elétricas 

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR-10. 

Por se tratar de instalações elétricas, com tensão acima de 50 Volts (AC), com 

possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, os trabalhos constantes neste 

memorial de só podem ser realizados por profissionais qualificados e autorizados.  

É obrigatório que todos os trabalhadores que executam serviços com eletricidade tenham 

o curso “Segurança em instalações e serviços com eletricidade“ com duração de 40 

horas. 

Devemos ter consciência que todos os profissionais desta cadeia são responsáveis por 

qualquer acidente que venha a ocorrer. Assim, toda contratação neste setor deve ser bem 

criteriosa: desde o projeto, a compra de equipamentos até a execução final dos serviços. 

Quando dos trabalhos e após estes, todas as áreas restritas (Salas técnicas, subestações 

e etc.) devem ser sinalizadas de forma clara e objetiva, indicando os impedimentos e 

restrições de pessoas não autorizadas. É obrigatório que todos os circuitos elétricos 

tenham identificação clara e durável. 
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Itens de Segurança obrigatórios. 

 Equipamento de Proteção Individual (EPI), específico para eletricistas; 

 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); 

 Dispositivos de bloqueio e intertravamento; 

 Sinalização; 

 Aterramento temporário; 

 Isolamento (luvas 15 KV e lençol de borracha); 

 Bastão para manobras; 

 Indicador de presença de tensão. 

 

12.9 Observações importantes 

- A partir da ligação da unidade consumidora à rede Cemig, os condutores, equipamentos 

e acessórios do posto até a medição são de acesso exclusivo da Cemig, sendo vetada 

qualquer intervenção de pessoas não credenciadas aos mesmos, assim como aos selos; 

o consumidor só poderá atuar nas alavancas de acionamento dos dispositivos de 

proteção e/ou manobra, situados na subestação ou após a mesma; 

- Não é permitido aos consumidores aumentar a carga instalada ou a demanda (em KW) 

além do limite correspondente ao seu tipo de fornecimento sem prévia autorização da 

Cemig. A demanda contratada será a demanda constante do projeto; após o período 

experimental, caso o cliente deseje alterar este valor, deverá ser apresentado nova 

metodologia para ajuste de proteção secundária considerando a nova demanda 

contratada; assim quando for necessário reajustar a proteção em função de aumento ou 

diminuição de carga, será necessário apresentar somente a nova metodologia para ajuste 

de proteção secundária, caso esta seja feita em formato separado do projeto elétrico e, 

após a devida aprovação, a Cemig irá acompanhar a mudança do ajuste da proteção em 

“in loco”; 

- É vetada aos consumidores a extensão de suas instalações elétricas além dos limites de 

sua propriedade ou a sua interligação com outras unidades consumidoras para 

fornecimento de energia elétrica, mesmo que gratuitamente; 

- O fornecimento a qualquer unidade consumidora, provisório, de obra ou definitivo, será 

através de um só ponto de entrega, com medição também única, exceto para os casos 
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onde se aplicam as tarifas relativas às energias especiais; 

- Caberá ao consumidor construir a subestação e as demais instalações necessárias, 

cabendo à CEMIG a instalação do ramal de ligação, a conexão da unidade consumidora à 

rede e a instalação dos equipamentos de medição (TP, TC, chave de aferição, medidores 

de energia e registradores eletrônicos ou medidores eletrônicos para Tarifação Horo-

sazonal). 

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à 

administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização 

estética do material. 

 A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual 

de seus trabalhadores e dos visitantes. 

 Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os 

preceitos da respectiva norma. 

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas 

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas 

deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços 

contratados que indicará após consulta ao setor de engenharia da contratante o 

procedimento a ser executado. 

 

12.10 Recebimento 

12.10.1 Generalidades 

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, 

dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as 

instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas 

condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de 

concessionária de energia local. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos 

examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante 

todas as fases de execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento 

das exigências do contrato e desta Prática. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas 

pela Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não 
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isentará a Contratada de sua responsabilidade. 

12.10.2 Verificação Final das Instalações 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição 

do capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e 

equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado. 

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos 

terminais e resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da 

NBR 5410. 

Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) 

foram colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e 

tomadas no que se referem à localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e 

energização das tomadas. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto 

dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos 

os circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos 

circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e 

fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura. 

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando 

o seu sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de proteção. Serão 

verificados a instalação dos para-raios, as conexões das hastes com os cabos de 

descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede de terra. 

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando 

acessíveis, sendo feita a medição da resistência de aterramento. Será examinada a 

montagem da subestação para verificar: 

 fixação dos equipamentos; 

 espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra; 

 condições e ajustes dos dispositivos de proteção; 

 existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a 

pessoas não autorizadas e outros avisos; 

 aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de 

aterramento; 

 operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos; 
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 facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e 

fechadura. 

 

13. SISTEMAS DE ATERRAMENTO 

Materiais e Equipamentos 

 Item Instalação elétrica. 

Processo Executivo 

Aterramento 

 As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do 

projeto. Não será permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. 

 Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de 

solda exotérmica. Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por 

conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não corrosível. 

As malhas de aterramento do cubículo blindado e das subestações devem ser executadas 

considerando: 

- O número mínimo de eletrodos (hastes de aterramento), de acordo com a capacidade de 

transformação da subestação principal será de 12 (doze) eletrodos; 

- Para as subestações secundárias o número mínimo será de 4(quatro) eletrodos; 

- A distância entre quaisquer eletrodos deve ser no mínimo igual ao comprimento dos 

eletrodos utilizados, que é de 2.400 mm para as hastes cantoneiras, galvanizada a 

quente; 

- Os eletrodos devem ser interligados por condutor de cobre nu, seção mínima de 50 

mm²; a conexão desse condutor às hastes pode ser feita através dos conectores 

existentes no corpo das hastes ou, alternativamente, por solda exotérmica; 

- As partes metálicas da subestação, tais como carcaças de transformadores, 

equipamentos, portas, janelas, painel de tela zincado e suportes metálicos, deverão ser 

ligados diretamente à malha de aterramento, através de condutores de cobre nu com 

bitola mínima de 25 mm²; 

- Os eletrodos de aterramento devem ser cravados no solo com sua extremidade superior 

(incluindo conector ou ponto de solda) acessível para inspeção pela Cemig dentro de uma 

cava, com o topo de cada haste situada abaixo da linha de acabamento do piso. Cada 

cava deve ser revestida por argamassa ou tubo de PVC e protegida por tampa de 
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concreto ou ferro fundido, que deve ficar no mesmo nível do acabamento do piso. 

Deverá ser fornecida e instalada haste para aterramento do tipo cantoneira galvanizada a 

fogo 3/4" x 2,40 m (diâmetro x comprimento), inclusive com prensa-fios, conforme padrão 

CEMIG (Des. CE-01/04 – Planta de Aterramento e Des. CE-03/04 –Detalhe 05). 

Deverá ser fornecida e instalada caixa pré-moldada para aterramento com tampa de 

concreto com dimensões de 25 x 25 x 50 cm (Des. CE-01/04 – Planta de Aterramento e 

Des. CE-03/04 –Detalhe 05). 

Além dos pontos de acesso à malha nos locais onde estão cravados os eletrodos, devem 

ser previstos "rabichos" de 500 mm em vários pontos para prover o aterramento de 

carcaças de equipamentos, ferragens, telas e como reserva para eventual necessidade 

de novos pontos de aterramento. 

Além do aterramento de todas as partes metálicas, devem ser conectados à malha de 

aterramento o condutor neutro proveniente da rede da Cemig, o neutro do(s) 

transformador (es) e o condutor neutro que será levado à instalação consumidora. 

A CEMIG fará a verificação do valor da resistência de aterramento resultante durante a 

obra ou durante a vistoria para aceitação da subestação, sendo que o seu valor não deve 

ultrapassar 10 (dez) ohms (medida em qualquer época do ano); Caso o valor encontrado 

seja superior a 10 ohms, a malha de aterramento devera ser ampliada de forma a se obter 

o valor especificado. 

 

Ligação Equipotencial 

Conforme preconiza e NBR-14039, tabela 22, a tensão de contato em qualquer ponto da 

instalação não pode ser superior à tensão de contato limite (UL), com valor indicado na 

tabela abaixo: 
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Em cada subestação e edificação deverá existir uma ligação equipotenciai principal, 

(LEP/TAP/BEP) reunindo os seguintes elementos: 

 Condutor de proteção principal; 

 Condutores de equipotencializações principais ligados a canalizações metálicas de 

utilidades e serviços e a todos os demais elementos condutores estranhos à 

instalação, incluindo os elementos metálicos da construção e outras estruturas 

metálicas; 

 Condutor(es) de aterramento; 

 Eletrodo(s) de aterramento de outros sistemas (por exemplo, de SPDA – Sistemas 

de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – etc.). 

A ligação equipotencial principal deverá ser realizada pelo terminal de aterramento 

principal quando estes elementos originarem-se do exterior da edificação, sua conexão à 

ligação equipotencial principal deve ser efetuada o mais próximo possível dos quadros 

elétricos principais. 

No ramal de ligação, em média tensão, junto à formação de cada subestação aérea, ou 

internamente nos trafos de pedestal, serão instalados em cada fase um pára-raios de 

linha tipo polimérico, classe de isolação 15 KV. 

Recebimento 

Generalidades 

 O recebimento das instalações estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 

equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações 

somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento, comprovado pela Fiscalização. 
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 As instalações só poderão ser executadas com material e equipamentos 

examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução será inspecionada durante todas 

as fases de obra, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das 

exigências do projeto e Normas vigentes.  

 Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se 

aprovadas pela CONTRATANTE e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima 

referida não isentará a Contratada de sua responsabilidade. 

Verificação Final das Instalações 

 Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no 

que se refere às especificações e perfeito estado. 

 Será verificada a instalação dos condutores no que se refere às bitolas, aperto dos 

terminais e soldas exotérmicas, quando acessíveis. 

 

 

14. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 

14.1 Calhas 

 As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com 

suporte a cada 1,20 m. 

 As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com 

transposição mínima de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com 

solda de estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique 

totalmente estanque. 

 Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de 

água pluvial. 

 Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja 

empoçando água.  

 A CONTRATATA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas. 

 

14.2 Rufos 

 Os rufos deverão ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados. 

 As emendas deverão ser rebitas e soldadas na parte superior com solda de 

estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente. 
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 A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada para evitar acúmulo de água. 

 

Geral 

 Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de 

testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

 A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços 

forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de 

desenhos e detalhes da obra concluída. 

 

15. COMBATE A INCÊNDIO 

 O projeto de Segurança contra incêndio e pânico deverá ser rigorosamente 

seguido. 

 O extintor deverá ser instalado seguindo altura contida no detalhe. 

 As placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverão ser 

instaladas seguindo altura contida no detalhe. 

 Todas as instalações e projetos de Combate a Incêndio deverão seguir normas do 

Corpo de Bombeiro. 

 

16. ANDAIMES 

 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão 

feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e 

construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão 

sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, 

ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Serão tomadas precauções especiais 

quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes 

elétricas. A madeira para confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, 

sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em 

perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira na 

confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 

cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com 

exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança 
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dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de 

andaimes, o apoio de escadas e outros elementos para se atingir lugares mais a altos. O 

acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho 

terão, no mínimo. 1,2 m de largura. 

 Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de 

madeira.  Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, 

fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou 

incômodo aos operários. 

 Caso a obra necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime 

Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer 

de aprovação e avaliar a necessidade. 

Não serão aceitos andaimes improvisados. 

 

17. LIMPEZA 

 Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro 

de obra. A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização. 

 Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em 

perfeitas condições de higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da 

contratada. 

 No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos 

de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom 

visual e a qualidade dos serviços acabados. 

 

18. INSTRUÇÕES GERAIS 

 A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à 

administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização 

estética do material. 

 A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual 

de seus trabalhadores e dos visitantes. 

 Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os 

preceitos da respectiva norma. 

 Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. 
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Dúvidas relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou 

planilhas deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução 

dos serviços contratados que indicará após consulta ao setor de engenharia da 

contratante o procedimento a ser executado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO XIV – PROJETOS (DISPONÍVEIS EM CD NO ALMOXARIFADO DA APM 
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LOCALIZADO NA RUA DIÁBASE, 320, BAIRRO PRADO BELO HORIZONTE/MG)  

 
 
PROJETOS ELÉTRICOS – REDE DE BAIXA TENSÃO (DISPONÍVEL EM CD NO 
ALMOXARIFADO DA APM)  
 

  APM – Administração da APM – FL 01/03, FL 02/03 e FL 03/03; 
 

 EFSd – Escola de Formação de Soldados (antigo CET) – FL 01/03, FL 02/03 e FL 
03/03; 

 

 EFSd – Escola de Formação de Soldados (antigo CET) – salas de aula (anexo) - 
FL 01/01; 

 

 CPP – Centro de Pesquisa e Pós-Graduação  – FL 01/03, FL 02/03 e FL 03/03; 
 

 Implantação APM – Iluminação Externa – FL 01/04 (EFSd – antigo CET) e FL 03/04 
(APM); 

 

 CTP – Centro de Treinamento Policial – FL 01/03, FL 02/03 e FL 03/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROJÉTRICOS – REDE DE MEDIA TENSÃO (DISPONÍVEIS EM CD NO 
ALMOXARIFADO DA APM LOCALIZADO NA RUA DIÁBASE, 320, BAIRRO PRADO 

BELO HORIZONTE/MG)  
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 Diagrama de Blocos – FL 01/05; 
 

 Rede de Dutos – FL 02/05; 
 

 Diagrama Unifilar Geral – FL 03/05; 
 

 Cercas e caixas de passagem – FL 04/05; 
 

 Detalhes da bases – FL 05/05; 
 

 Medição e detalhes internos – FL CE 01/04; 
 

 Diagrama Unifilar e quadro de cargas – FL CE 02/04; 
 

 Detalhes – FL CE 03/04; 
 

 Coordenograma – FL CE 04/04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO ESTRUTURAL – SUBESTACÀO/CUBICULO DE MÉDICÃO 
(DISPONÍVEIS EM CD NO ALMOXARIFADO DA APM LOCALIZADO NA RUA DIÁBASE, 

320, BAIRRO PRADO BELO HORIZONTE/MG) 
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  Projeto estrutural de concreto – armação das cintas e vigas - FL 01/02; 
 

 Projeto estrutural de concreto – armação das cintas e vigas - FL 02/02; 
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ANEXO XV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 AP M -  AC AD E MIA D E  P OL ÍC IA MIL IT AR  D E  MINAS  GE R AIS

Projeto: C R ONOGR AMA F ÍS IC O-F INANC E IR O R E D E  E L É T R IC A D E  B AIX A T E NS ÃO

Edificação: T OD OS MES ES

ITEM D ES C RIÇ ÃO  VAL OR 1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊS 5 º MÊS 6 º MÊS 7 º MÊS 8 º MÊS

1 .0 ED IF IC AÇ ÃO

1.1 C PP (5)  R $ 187.866,92 
5 % 2 5 % 3 0 % 4 0 %

 -    -    -    -    9.393,35  46.966,73  56.360,08  75.146,77 

1.2 C ET (4)  R $ 707.567,86 
1 5 % 2 0 % 3 5 % 3 0 %

 -    -    -    -    106.135,18  141.513,57  247.648,75  212.270,36 

1.3 C ET S ALAS  (4)  R $ 191.438,34 
3 0 % 4 0 % 3 0 %

 -    -    -    57.431,50  76.575,34  57.431,50  -    -   

1.4 ADMINIS TR AÇ ÃO APM (1)  R $ 376.092,97 
5 0 % 5 0 %

 188.046,49  188.046,49  -    -    -    -    -    -   

1.5
IMPLANTAÇ ÃO C ET (4)

 R $ 263.190,17 
4 0 % 5 0 % 1 0 %

 -    -    -    105.276,07  131.595,09  26.319,02  -    -   

1.6
IMPLANTAÇ ÃO apm  (3)

 R $ 481.378,23 
5 % 6 0 % 3 5 %

 -    24.068,91  288.826,94  168.482,38  -    -    -    -   

1.7
C TP

 R $ 195.094,12 
4 5 % 2 5 % 3 0 %

 87.792,35  48.773,53  58.528,24  -    -    -    -    -   

TOTAL  2 7 5 .8 3 8 ,8 4   2 6 0 .8 8 8 ,9 3   3 4 7 .3 5 5 ,1 8   3 3 1 .1 8 9 ,9 5   3 2 3 .6 9 8 ,9 5   2 7 2 .2 3 0 ,8 2   3 0 4 .0 0 8 ,8 3   2 8 7 .4 1 7 ,1 3  

Data:
ABR IL/2013

 
        

 

 
                                                                                                Academia de Polícia Militar     

CRONOGRAMA  FÍSICO – FINANCEIRO REDE ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO  

Item Descrição Valor % 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 
 

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.850,18 0,52% 610,56 33,00% 610,56 33,00% 629,06 34,00%  

2 INFRA-ESTRUTURA 39.784,23 11,18% 35.049,90 88,10% 0,00 0,00% 4.734,32 11,90%  

3 PREVENÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO 153,33 0,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 153,33 100,00%  

4 INSTALAÇÖES ELÉTRICAS  264.991,50 74,48% 2.888,41 1,09% 93.648,00 35,34% 168.455,10 63,57%  

5 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RELOCAÇÃO 10.292,48 2,89% 5.146,24 50,00% 0,00 0.00% 5.146,24 50,00%  

6 
FUNDAÇÃO - ESTACA BROCA, BLOCOS E 
CINTAS 4.969,36 1,40% 4.969,36 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

7 IIMPERMEBEALIZAÇÃO 710,34 0,20% 710,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%  

8 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 9.475,35 2,66% 9.475,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%  

9 ELEVAÇÃO EM ALVENARIA 4.330,62 1,22% 4.330,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%  

10 ESQUADRIAS 2.421,73 0,68% 0,00 0,00% 2.421,73 100,00% 0,00 0,00%  

11 REVESTIMENTO 4.507,12 1,27% 0,00 0,00% 4.507,12 100,00% 0,00 0,00%  

12 PINTURA 3.455,69 0,97% 0,00 0,00% 3.455,69 100,00% 0,00 0,00%  

13 PISOS 2.300,15 0,65% 0,00 0,00% 2.300,15 100,00% 0,00 0,00%  

14 COBERTURA 3.272,47 0,92% 0,00 0,00% 3.272,47 100,00% 0,00 0,00%  

15 DIVERSOS 1.648,00 0,46% 0,00 0,00% 1.648,00 100,00% 0,00 0,00%  

16 LIMPEZA 1.641,60 0,46% 541,73 33,00% 541,73 33,00% 558,14 34,00%  

CUSTO TOTAL  355.804,12 100,00% 63.722,50 17,91% 112.405,43 31,59% 179.676,19 50,50%  

TOTAL ACUMULADO         176.127,93 49,50% 355.804,12 100,0%  

 

 


