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1. INTRODUÇÃO: 

As instruções apresentadas neste manual visam orientar e regulamentar os equipamentos para a obra de 
Implantação/requalificação da iluminação pública do município de Paulista/PE.  

As disposições contidas aqui são exigências básicas e a liberação da Ordem de Serviço por parte da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, só será aceita após aprovação e formalização dos materiais, assim gerando uma 
padronização e qualificação das instalações e segurança de todos.  

Este manual não altera as normas regedoras INMETRO, NBR´s, NR´s, concessionária local e as cláusulas de 
contrato. 

As instruções aqui contidas poderão, a qualquer tempo, vir a ser editadas, complementadas ou modificadas 
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

1.1 Normas utilizadas para concepção do projeto 

 Portaria INMETRO nº 62/2022 – Luminária para Iluminação Pública; 

 Certificação PROCEL; 

 Critérios luminárias em LED selo PROCEL; 

 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e aterramento; 

 NBR 5101/2018 – Iluminação Pública; 

 NBR 5434 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica; 

 NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos – Procedimento; 

 NBR-5370 – Conectores de cobre para condutores elétricos; 

 DIS-ETE-145 - REV 00 - Caixas para Medição de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras; 

 DIS-NOR-036 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação 
Individual; 

 NBR 6524 - Fios e cabo duro e meio duro com ou sem cobertura; 

 NBR 8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou 
XLPE, para tensões até 0,6/1 kV; 

 ABNT NBR 15129:2012 - Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; 

 NBR 5123/2016 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminação – Especificação e método. 

 ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios; 

 NBR14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico (halogenetos) - Requisitos e ensaios; 

 NBRIEC60598-1 Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios; 

 NBRIEC60662 - Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão; 

 NBR13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão — Especificação e 
ensaios; 

 NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública. 

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LUMINÁRIAS DE LED CONFORME CENÁRIO - SISTEMA 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA 
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O Fabricante ofertado obrigatoriamente deverá apresentar o registro no Inmetro Conforme Portaria nº 62 
de 17 de fevereiro de 2022 para Luminárias Públicas Viárias respeitando seu prazo de exigência conforme 
consta em Portaria, com registro válido e vigente, na qual, o motivo é que a administração do município de 
Paulista/PE entende que a Garantia de 5 anos possa ocorrer, e a data limite seria até 2027, sendo que esta 
Portaria regulamenta que o fabricante/importador deve obrigatoriamente possuir o registro em data igual 
ou superior a 01/01/2020, desta forma, o fabricante apto com registro no Inmetro tenha condições de repor 
os mesmos produtos ofertados oriundos deste processo licitatório, e não havendo nenhum prejuízo ao erário 
municipal.   

2.1  Características Elétricas:   

 Potência elétrica máxima estipulada neste termo de referência com tolerância superior até 
5%; 

 Fator de potência igual ou superior a 0,95;  

 Distorção harmônica total (THD) menor ou igual a 20%;  

 Deve possuir classificação I ou superior, em relação à NBR NM 60335-1:2010, ou seja, a 
proteção contra choques elétricos não devem ser assegurados apenas pela isolação básica, 
mas sim também pela ligação do condutor de aterramento à carcaça;  

 A luminária deve possuir Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, 
monopolar, Uo = 220V, Up ≤ 1,5kV, In ≥ 5kA, Imax ≥ 10kA, possuir grau de proteção IP 66, no 
mínimo; 

 Funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia;  

 Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas para o conjunto;  

 As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo 
todos os seus componentes e acessórios, prontas para serem instaladas na rede de iluminação 
pública em tensão nominal mínimo de 100 VAC e máximo 277 VAC, tolerância de 10% ±, 60 
Hz, e considerar a tolerância de tensão estabelecida pela ANEEL;  

 Fornecer também o conjunto com cabos; 

 Driver Incorporado internamente à luminária não devendo ser fixo com possibilidade de 
upgrade ou manutenção, deverá possuir dimerização através do padrão 0-10V ou DALI; 

 Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência. 

2.2 Características Mecânicas:   

 Proteção mecânica mínima IK09, também sendo aceito IK08;  

 Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection): A luminária, incluindo todo o seu 
conjunto óptico, compartimento e o driver deve possuir grau de proteção IP 66, no mínimo;  

 Encaixe lateral para braço de 48mm a 60,3mm variação entre ± 3 mm, com ajuste do ângulo 
de montagem mínimo de ± 15°;  

 Pintado eletrostaticamente com tinta poliéster em pó; 

 Ensaio de Névoa Salina para mínimo de 240hs; 

 A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme 
ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; 

 A Luminária deve possuir fácil montagem para instalação e atualização (upgrade) de placas e 
drivers de energia;  

 A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos equipamentos sem perda 
de vedação e grau de proteção; 

 Aletas de dissipação de calor formadas no próprio corpo da luminária ou todo o seu corpo 
dissipativo em alumínio injetado à alta pressão; 



 
 

6 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

 Peso máximo da Luminária não deve exceder 10kg; 

 Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de 
insetos; 

 Vidro plano temperado. 

2.3 Características Fotométricas:  

 Classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4.3.3 da NBR 5101:2018) 
como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); 

 Temperatura de cor de 4.000K, tolerância máxima 4.260K e mínima de 3.710K;  

 IRC igual ou superior a 70. 

2.3.1 Classificação das Vias Públicas 

Para a elaboração de cálculos luminotécnicos visando a especificação da luminária a ser oferecida pela 
proponente, deverão ser adotados 4 tipos de vias:  
 
 Tabela 1: Classificação das vias públicas conforme NBR  

VIA TIPO DESCRIÇÃO 

V1 

Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, 
com separação de pistas, sem cruzamentos em nível e com 
controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; 
(Autoestradas Volume de tráfego intenso conforme NBR 
5101:2.018 – V1) 

V2 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, 
com predominância de construções residenciais, trânsito 
médio de veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, 
conforme NBR 5101:2.018 – V2) 

V3 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, 
com predominância de construções residenciais, trânsito 
médio de veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, 
conforme NBR 5101:2.018 – V3) 

V4 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, 
com predominância de construções residenciais, trânsito 
médio de veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, 
conforme NBR 5101:2.018 – V4) 

V5 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, 
com predominância de construções residenciais, trânsito 
médio de veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, 
conforme NBR 5101:2.018 – V5) 

 

Dados Gerais  

Para cada tipo de via deverão ser adotados os seguintes parâmetros gerais, para a realização de cálculos 
luminotécnicos:  

Tabela 2: Parâmetros das vias para utilização em cálculos fotométricos   
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Classe 
de 

iluminaç
ão da 

via 

Vão 
médio 

(m) 

Altura da 
Montagem 

(m) 

Número 
de Faixas 

de trânsito 
da via 

Largura 
por Faixa 

da via 
(m) 

Largura 
Total a 

via/calha 
(m) 

Avanço 
(m) 

Número 
de Pontos 
de Projeto 

Número de 
pontos de 
medição 

Grade de 
Cálculo 

Comprim
. Do 

Braço 
(m) 

V1 40 12,00 2x2 3,5 7x7 0,5 96 32 17 x 20 2,50 

V2 35 9,00 4 2,7 10,80 2,50 14 32 17 x 20 3,00 

V3 35 8,00 3 3,0 9,00 1,50 20 24 17 x 15 3,00 

V4 35 8,00 2 3,0 9,00 1,50 10 24 17 x 10 2,00 

V5 35 7,00 2 2,7 8,10 1,50 22 24 17 x 10 2,00 

* O Avanço corresponde à distância entre o início da grade sob a luminária (do meio-fio) até a 
extremidade do braço é montada a luminária. 

 Distância Transversal entre o meio fio ou acostamento da rua e a projeção do centro de luz 
aparente da luminária (NBR5101); 

 Fator de Perdas Luminosas 0,80; 

 Considerar a instalação do poste conforme normas da Concessionária, ou seja, a face do 
poste voltada para a rua deverá estar afastada da face do meio fio interna à rua, em 30cm; 

 Considerar calçadas para V1 e V2 de 3 metros e V3, V4 e V5 de 2 metros; 

 V1 será com 2 luminária e canteiro central de 3 metros; 

30W V5 

50W V4/5 

80W V3 

100W V3 

120W V2/3 

150W V2/3 

180W V1 

Classificação das Luminárias quanto à Distribuição da Intensidade Luminosa para uso com Luminárias de LED 

Tabela 3: Distribuição da Intensidade Luminosa das Luminárias para o sistema viário  

DESCRIÇÃO VIAS TIPO V1, V2, V3, 
V4 e V5 

Distribuição longitudinal vertical de intensidade luminosa contida em plano 
vertical 

Média 

Distribuição transversal (ou lateral) de intensidade luminosa TIPO II 

Controle de distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 
80º e 90º, cujo vértice coincide com o centro ótico da luminária 

Totalmente Limitada 
ou Limitada 

Respeitando os valores de iluminância média e de uniformidade mínimos estabelecidos neste documento, 
o fluxo luminoso e a potência das luminárias de LED deverão obedecer aos requisitos a seguir:   

2.3.2 Parâmetros Luminotécnicos a serem alcançados: 

 A proponente deverá apresentar, impressa, juntamente com a documentação de habilitação técnica, 
cálculos luminotécnicos demonstrando que as luminárias ofertadas asseguram, para as condições acima 
estipuladas e para cada tipo de via, os valores mínimos de iluminância média e de fator de uniformidade da 
tabela 4 abaixo:  
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2.4 Laudos, Ensaios e Certificados Obrigatórios a serem apresentados impressos na 
proposta de preço, autenticados, se refere as LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; 

a) Catálogo técnico das luminárias LED ofertadas; 
b) Apresentar com a documentação de catálogos, certificados e ensaios, em arquivo digital ou em pen-
drive as CURVA IES da luminária da potência declarada no edital; 
c) Carta do Fabricante ou Importador dando Garantia contra defeitos de fabricação durante 5 anos, sem 
condicionantes que gerem qualquer tipo de ônus ao município. 

ENSAIOS EXIGIDOS PARA LUMINÁRIAS LED  
CONFORME PORTARIA N° 62 DE 17 DE  
FEVEREIRO DE 2022 DO INMETRO E CERTIFICAÇÃO PROCEL 

Para homologação do 
modelo – 

documentos 

A. REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA  
(Anexo I-B, item A e seus subitens)    

A.1 Marcação e instruções, manual (ETIQUETA ENCE)  X 

A.2 Condições específicas   X 

A.3 Grau de proteção  X 

A.4 Condições de Operação  X 

A.5 Características Elétricas  X 

A.6 Interferência eletromagnética e radiofrequência (Driver) X 

A.7 Corrente de fuga  X 

A.8 Proteção contra choque elétrico  X 

A.9 Características Mecânicas  
Caso a luminária possua vidro não se aplica ensaio de U.V. 

X 

A.10 Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS)  X 

 B. REQUISITOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO  
(Anexo I-B, item B e seus subitens)    

B.1 Características Fotométricas  X 

B.2 Classificação das distribuições de intensidade luminosa  X* 
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B.3 Eficiência Energética para luminárias com tecnologia LED  X 

B.4 Índice de Reprodução de Cor – IRC  X 

B.5 Temperatura de Cor Correlata – TCC  X 

B.6.1 Controle de distribuição luminosa  X* 

B.6.2.1 Manutenção do fluxo luminoso –  
Opção 1: Desempenho do Componente LED  
Conforme LM-80 

X** 

B.6.3 Qualificação do dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de 
LED  

X 

ENSAIOS ADICIONAIS (Não constantes na portaria n° 20 do INMETRO)    

Ensaio do protetor de surto (IEC 61643-11)  X 

BASE 7 PINOS, o fabricante da base deverá possuir Datasheet e Certificado de 
Conformidade Conforme ANSI C136.10-2010 e ANSI C136.41-2013 

X 

*  Nos relatórios de ensaios apresentados referente ao item 2.3, trata-se de questão necessária e suficiente a 
apresentação da Classificação das distribuições de intensidade luminosa (item B2 do RTQ) e Controle da 
Distribuição Luminosa (Item 6.6.1 do RTQ) do conjunto de amostras (diferente da classificação Individual das 
amostras). A omissão destas informações será passível de desclassificação. Enfatiza-se que serão aceitos 
somente os relatórios de ensaios de luminárias com modelos que possuam na parte superior do seu corpo 
uma tomada NEMA de 7 contatos (conforme item 6.1.1.1.4.2.3 da Portaria INMETRO n® 20). Os Relatórios 
de ensaios devem estar obrigatoriamente listados no Certificado de Conformidade. 

** Em relação ao ensaio dos LEDs conforme LM-80 deverão ser fornecidos os relatórios dos ensaios realizados 
pelo fabricante do componente atestando a sua vida útil, não serão aceitos LED´S que possuam tecnologia 
diferente de Chip tipo SMD. 

2.5 Justificativas 

2.5.1 Exclusão de tecnologias COB: 

Os LEDs que não possuem tecnologia tipo SMD para Iluminação Viária, é comprovado, que em caso de 
ruptura que se dá por conta de já possuir determinada vida útil, pode ocasionar a queima do CHIP, 
automaticamente é nítido que o ponto ficará totalmente sem luminosidade, desta forma, impactará 
automaticamente na segurança e prejuízo ao cidadão e ao erário municipal devido a este tipo de modelo, 
sendo que a Tecnologia SMD, por ter vários chips em uma mesma interface, as chances diminuem para que 
aquele ponto fique totalmente sem luminosidade, desta forma, garantindo a função do Ponto com 
luminosidade e favorecendo o cidadão com este tipo de Tecnologia. 

** Os Ensaios do tipo Família: Caracterização de família para Luminárias com Tecnologia LED 

As luminárias, mesmo apresentando diferentes valores de potência nominal, podem ser agrupadas em 
famílias de modelos cujos princípios funcionais e de construção mecânica e elétrica sejam semelhantes. A 
seguir estão indicados os requisitos que, quando atendidos simultaneamente, caracterizam a semelhança 
entre produtos de uma mesma família: 
- Marca e modelo do LED utilizado; 
- IP da luminária; 
- Vida declarada; 
 
** Neste caso, deve haver pela certificadora uma declaração ou ser apresentado no próprio ensaio relatando 
que é pertencente à mesma família de produtos; 
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Link para verificação de registro Conforme Portaria nº 62 de 17 de fevereiro de 2.022 
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24
MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoPro
duto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&
CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Select
UF=&Municipio=  
Busca>Classe de Produto>Luminárias para Iluminação Pública Viária – PT Inmetro nº 62/2022 

2.5.2 Nível bolha preferencialmente acoplado ou teste feito por ferramenta externa e angulação 
das luminárias: 

  

 
Quando se trata de um parque de iluminação, onde os braços só serão trocados caso realmente haja a 
necessidade, e todo arranjo de fixação e angulações existentes serão aproveitados, a luminária fica como 
único ponto de acerto de inclinações para atendimento ao projeto concebido. 
Seguindo a concepção de Projeto, a necessidade de orientação através de instrumentos deve ser obrigatória, 
e não a olho nu, para que as angulações e inclinações sejam totalmente atendidas, tanto para situações de 
grau negativo, como também para graus positivos, para que não se tenha as seguintes situações 
demonstrada abaixo: 
 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
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Situação de uma instalação recente de LED em uma mesma avenida, sem ser obedecido uma altura padrão, sem as correções de 
posicionamento dos braços e ajustes de angulação correto da luminária, ocasionando diversas distorções na iluminação da via. 

Vale salientar que conforme normativa 5101/2018, as luminárias precisam ser ensaiadas fotometricamente, 
conforme item B.2 da classificação das distribuições de intensidade luminosa, em relação aos ângulos de 0 a 
15°, comprovado que nas angulações de projeto, elas mantem a distribuição de Totalmente Limitada, ou 
limitada, não sendo aceito as semi limitadas nem as sem limitações no processo. 

2.5.3 Fator de Potência FP≥0,95 

O fator de potência de uma luminária LED, indica a eficiência do uso da energia. Um alto fator de 
potência indica uma eficiência alta e inversamente, um fator de potência baixo indica baixa eficiência 
energética. Todo projeto é criado na base de eficiência energética e luminosa, sendo desta forma e após uma 
pesquisa ao site do INMETRO a diversas marcas, para que não houvesse restrições a concorrência, ficou 
estabelecido que o fator de potência mínimo do projeto, comprovado por certificado em de 0,95. 

Quando realizada pesquisa, verificou-se a existência de luminárias em LED de iluminação pública aprovadas 
pelo INMETRO, onde verificamos a existência de 524 modelos de luminárias de 29 fabricantes diferentes que 
adotam fator de potência maior ou igual a 0,95 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24
MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoPro
duto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&
CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Select
UF=&Municipio=  
Fonte da pesquisa 

2.5.4 Vida útil ≥ 70.000H 

As Luminárias em LED atuais são muito melhores que as produzidas a partir de fevereiro de 2017, quando do 
início da certificação do INMETRO, que previa que a partir daquele mês e ano só podiam ser produzidos ou 
importados produtos que fossem ensaiados e aprovados conforme os requisitos técnicos estabelecidos na 
Portaria. 

A tecnologia do LED evoluiu muito em dois anos, continua em evolução e vai evoluir ainda mais com os 
estudos e o desenvolvimento de novos materiais, que têm eficácia e produtividade cada vez maiores. 

Novos produtos LED disponíveis no mercado produzem mais luz com menos potência, portanto são mais 
eficientes e por isso muitas vezes passam por novos processos e usam novas matérias-primas (chip de LED). 

Fabricantes de várias marcas têm conseguido atingir maiores valores de Lúmens por Watt, ou seja, o fluxo 
luminoso cada vez maior para cada watt de potência consumido. 

Em 2016, os valores nas luminárias estavam em 60 Lúmens/Watt e 2018 estavam em 90 Lúmens/Watt e até 
um pouco mais, e atualmente chegando a valores superiores a 170 Lúmens/Watt. 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
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Considerando que houve uma evolução em torno de 183% nos últimos 5 anos, e que a tecnologia encurta 
cada vez mais esses espaços de evolução, onde uma luminária de 100W iluminava 6.000L em 2016, e que em 
2021 uma luminária de 36W tem o mesmo efeito luminoso, onde vamos parar? 

Quando imaginamos apenas a manutenção do fluxo luminoso, esquecemos de ver que a luminária em LED é 
um conjunto formado por diversas peças, onde cada uma ao apresentar defeito, deixa a luminária apagada, 
pensando dessa maneira, qual a vida útil devemos utilizar para as luminárias? 

Considerando que a questão da vantajosidade da administração pública, passa sempre pela questão 
aquisição e benefícios a longo prazo, olhando o exemplo acima da luminária de 100W a 6.000L e de 36W aos 
mesmos 6.000L em um espaço de 5 anos, já justificaria uma nova troca por questões de eficiência energética, 
imaginemos ela por 10, 15 ou 20 anos? 

Por questões de curiosidade, as vidas úteis dos materiais colocam da seguinte maneira: 

 as luminárias com 50.000hs não devem perder mais de 30% do seu fluxo no período equivalente a 
11 anos e 5 meses; 

 as luminárias com 70.000hs não devem perder mais que 30% do seu fluxo no período equivalente a 
15 anos e 11 meses; 

 as luminárias com 100.000hs não devem perder mais que 30% do seu fluxo no período equivalente 
a 22 anos. 

 Considerando os argumentos evolutivos das luminárias em LED, utilizamos 15 anos como tempo mais 
que suficiente para realizar uma nova troca de luminária em todo parque de IP. 

2.5.5 Névoa Salina 

A Prefeitura Municipal de Paulista, tem uma vasta área litorânea, com suas praias de Maria Farinha, Pau 
Amarelo e Janga, com extensão aproximada de 14km e uma ação de oxidação muito agressiva. 

As luminárias em LED recentemente instalados na Orla do Janga, com 350 luminárias aproximadamente, 
onde cerca de 198 peças já apresentando problemas e sinais de oxidação. 

Para isso a solicitação do ensaio de névoa salina, pois a mesma gera uma atmosfera úmida totalmente 
controlada com cloreto de sódio a qual as amostras são expostas, simulando em curto prazo de tempo o que 
aconteceria se a mesma amostra fossem expostas em intempérie real por um longo período de exposição. 

Usualmente, as amostras testadas são metálicas com algum tratamento superficial, e o ensaio busca de 
forma qualitativa e comparativa, testar a eficiência dos recobrimentos frente a resistência à corrosão. 

É utilizado para determinar a resistência de materiais e camadas protetivas à degradação oxidativa, sendo 
necessário para uso em áreas litorâneas. 

2.5.6 Solicitação de luminária com Vidro Temperado 

Luminárias dotadas de vidro plano (lente terciária) protegem as lentes em policarbonato (lentes secundarias) 
de amarelamento precoce em função da menor exposição das mesmas dos raios ultravioleta refletidos no 
piso, pela luz do sol, nas luminárias. 

As Luminárias dotadas de vidro, contém uma camada a mais de proteção contra vandalismo. 

O vidro plano permite fácil e eficiente manutenção (Limpeza) ao longo de sua vida útil, por mais que 
estejamos exigindo IP (Índice de Proteção) IP 66 total para as Luminárias, ainda sim evitaremos que poeira, 
poluição e sujeiras em geral que são comuns em suspenção nas cidades se agreguem nas lentes em 
policarbonato, assim como ocorre nas Luminárias Integradas HID dotadas destas lentes. 

Caso ocorra o amarelamento das lentes em policarbonato precoce, entendemos que restará ao município 
um prejuízo grande de perda de transparência do mesmo com prejuízos inequívocos ao fluxo luminoso 
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emitidos pelas luminárias, onde as lentes em vidro não possuem o mesmo coeficiente de dilatação do 
policarbonato, o que não ocasiona às mesmas a agregação de partículas o que ocorre nas de policarbonato 
quando submetidas a calor e frio. (dilatação e contração). 

A perda de eficiência irrisória que ocorre nas Luminárias dotadas de vidro plano, além da lente em 
policarbonato, não é o mais importante para o município e sim a sua distribuição luminosa nas vias públicas. 

As Luminárias que não têm vidro refrator, são em geral são luminárias modulares, reconhecidamente  muito 
inferior distribuição luminosa. 

OBS¹: Os relatórios previstos deverão ser realizados por laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO, 
ou laboratórios internacionais com acordo de reconhecimento com a CGCRE - Coordenação Geral de 
Acreditação ILAC - do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia) devendo a licitante 
apresentar documento com selo ou comprovante da acreditação dos laboratórios.  

 Obs².: As luminárias deverão ser de potência máxima de 30, 50, 80, 100, 120, 150 e 180W com fluxo mínimo 
de 3.600, 6.500, 10.400, 13.000, 15.600, 19.500 e 21.600 lúmens respectivamente. 

Obs³.: As características técnicas mínimas exigidas, poderão ser alteradas caso o selo PROCEL seja 
modificado, sendo validado sempre a vigência atual. 
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3 LUMINÁRIA EM LED DECORATIVA 

 

 

3.1 Características Elétricas:   

 Fator de potência igual ou superior a 0,92;  

 Distorção harmônica total (THD) menor ou igual a 20%;  

 A luminária deve possuir Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, 
monopolar, Uo = 220V, Up ≤ 1,5kV, In ≥ 5kA, Imax ≥ 10kA, possuir grau de proteção IP 66, no 
mínimo; 

 Funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia;  

 Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas para o conjunto;  

 As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo 
todos os seus componentes e acessórios, prontas para serem instaladas na rede de iluminação 
pública em tensão nominal mínimo de 100 VAC e máximo 277 VAC, tolerância de 10% ±, 60 
Hz, e considerar a tolerância de tensão estabelecida pela ANEEL;  

 Fornece também o conjunto com cabos; 

 Driver Incorporado internamente à luminária não devendo ser fixo com possibilidade de 
upgrade ou manutenção, deverá possuir dimerização através do padrão 0-10V ou DALI; 

 Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência. 

3.2 Características Mecânicas:   

 Corpo em alumínio Injetado; 

 Proteção mecânica mínima IK08;  

 Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection): A luminária, incluindo todo o seu 
conjunto óptico, compartimento e o driver deve possuir grau de proteção IP 66, no mínimo;  

 Pintado eletrostaticamente com tinta poliéster em pó; 

 A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme 
ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; 

 A Luminária deve possuir fácil montagem para instalação e atualização (upgrade) de placas e 
drivers de energia;  
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 A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos equipamentos sem perda 
de vedação e grau de proteção. 

 Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de 
insetos. 

 Vidro plano temperado. 

3.3 Características Fotométricas:  

 Fluxo mínimo aceitável 130l/w; 

 Classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4.3.3 da NBR 5101:2018) 
como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off).  

 Temperatura de cor de 4.000K, tolerância máxima 4.260K e mínima de 3.710K;  

 IRC igual ou superior a 70;  

4 RELÉ FOTOELETRÔNICO 
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4.1 Relé fotoeletrônico microcontrolado para comando automático de 
iluminação. Identificação: 

I. Ter indelevelmente gravado, no mínimo, as seguintes informações na parte superior da tampa 
ou na lateral: nome e/ou marca do fabricante, tensão nominal a ser aplicada no circuito de 
comando (105 Vca a 305 Vca, 50/60 Hz), potência: carga máxima para cargas resistivas (1.000W) 
e lâmpadas à descarga, esquema do contato elétrico NF em operação tipo fail off, indicação do 
sistema de direcionamento para melhor funcionamento do relé; 

II. Na parte inferior deverá conter calendário com identificação da data de fabricação (mês e ano), 
bem como de instalação e retirada do equipamento da rede de distribuição (mês e ano), prazo 
de garantia de 5(cinco) anos; 

4.2 Características Construtivas:  

A. A base deverá ser fabricada em polipropileno. o suporte de montagem deverá ser em 
material eletricamente isolante e que não permita a deformação quando do manuseio. 
deverá ser preso à tampa por sistema que assegure fixação adequada de modo a permitir 
a sua retirada sem danificação; 

B. A tampa deverá ser fabricada em policarbonato estabilizado contra radiações UV, 
eletricamente isolante, resistente a impactos e às intempéries; 

C. Contatos de encaixe deverão ser de latão estanhado e rigidamente fixados ao suporte;  
D. O relé não deverá apresentar trincas, rebarbas, arestas vivas ou bolhas;  
E. Deverá ser selado com solda ultrassônica após a sua montagem final;  
F. O invólucro do relé deverá ser de material eletricamente isolante resistente a impacto e 

intempéries, resistente à temperatura de até 70ºc, e o suporte de montagem deverá ser 
em plástico de engenharia, firmemente preso à tampa permitindo correto manuseio sem 
desprendimento desta, protegendo contra danos ao relé; 

G. A gaxeta de vedação deverá ser na própria carcaça ou de espuma de borracha ou material 
elástico com dureza de (35±5), desde que a borracha tenha certificação de durabilidade, 
permitindo o giro sem que haja seu deslocamento devendo vedar e evitar o deslocamento 
indevido do relé após a montagem do conjunto;  

H. O relé fotoelétrico eletrônico deve possuir um grau mínimo de proteção do conjunto de 
IP-67 conforme NBR 5123/2016;  
I. O esquema elétrico deve ser do tipo NF/Fail-Off;  

II. Possuir sensor óptico empregando qualquer tecnologia disponível desde que seja 
garantido o seu funcionamento de maneira estável durante sua vida útil; 



 
 

17 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

4.3 Características de Funcionamento:  

A. Acionamento com retardo de 5s; 
B. O tempo máximo de operação para ligar e desligar lâmpadas com iluminamento 

constante é de 5 minutos dentro da faixa de operação do sistema: 105 V a 305 V, -5ºC a 
50ºC;   

C. Consumo próprio máximo deverá ser de 1,2W para funcionamento em 127 v e 220 V.  
I. O módulo de comutação da carga do relé quando constituído por contatos elétricos 

físicos não poderão ser micro soldados ou caldeado por correntes ou surtos de 
corrente que os atravessem, quando sobre os contatos houver diferença de potencial 
superior a 50V; 

II. Capacidade de carga deverá ser de 1.000 W para carga puramente; 
III. Os contatos devem ser capazes de suportar 30.000 operações com as cargas 

indutivas supracitadas, contando-se uma operação para cada ciclo completo (uma 
abertura e um fechamento), sem sofrer desgastes ou deteriorações que os 
inutilizem; conforme NBR 5123/2016, deverá possuir gravação em seu invólucro na 
parte superior de forma visível apresentando a garantia de 3 anos contra defeitos de 
fabricação. 

4.4 Laudos, Ensaios e Certificados Obrigatórios a serem apresentados 
impressos juntamente com a documentação de habilitação, se refere ao 
Relé Fotoeletrônico; 

a) Catálogo técnico do relé fotoeletrônico ofertado; 
b) Apresentar com a Proposta de Preços, impressa e também em caso de ensaios assinados 
digitalmente, devendo ser em arquivo digital ou em pen-drive, (não sendo necessário sua 
autenticação para ENSAIOS com assinatura digital somente); 
c) Carta do Fabricante dando Garantia contra defeitos de fabricação durante 5 anos. 

ENSAIOS EXIGIDOS PARA RELÉ FOTOELÊTRONICO CONFORME NBR 
5123/216 

Para homologação do 
modelo – documentos 

- Ensaio de Operação mínimo 30.000 ciclos; X 

- Ensaio de Limite de funcionamento; X 

- Ensaio de comportamento; X 

- Ensaio de Durabilidade; X 

- Ensaio de Impacto; X 

- Ensaio de Resistência a radiação Ultravioleta; X 

- Ensaio de Resistência mecânica; X 

- Ensaio de Resistência a corrosão; X 

- Ensaio de Magnetização Residual; X 

- Ensaio de Grau de proteção IP-67; X 

- Ensaio de Aderência a Gaxeta; X 

- Ensaio de impulso combinado de tensão mínimo de 0,6/10kV; X 

- Ensaio e consumo dos reles foto controladores; X 

- Ensaio de Operação mínimo 30.000 ciclos; X 
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- Ensaio de Limite de funcionamento; X 

- Ensaio de comportamento; X 

- Ensaio de Durabilidade; X 

- Ensaio de Impacto; X 

OBS: Os relatórios previstos acima deverão ser realizados por laboratórios nacionais e 
equipamentos calibrados pelo RBC, devendo a licitante apresentar documento por técnico 
reconhecido para realização dos determinados ensaios. 
 

5 SISTEMA DE DETECÇÃO DE FALHA DE LUMINÁRIAS 
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Hardware que funciona acoplado ao relé de iluminação e serve, entre outras coisas, para auxiliar de forma 
remota as luminárias ou lâmpadas na detecção de falhas durante o dia e a noite (atendendo ao limite 
estabelecido pelo sistema de IP). 

O dispositivo dever apresentar “Falha segura”, ou seja, qualquer que seja a falha em seu funcionamento (Ex: 
Queima por sobrecorrente) deverá ser bloqueado, ou seja, não permitirá em casos de falha, o fornecimento 
de energia elétrica para a carga (Luminária). 

a) O dispositivo deverá detectar as seguintes falhas; 

 Falha na luminária; 

 Falha na base da fotocélula. 

b) Range de tensão de funcionamento: 100-270 VAC; 

c) Frequência de operação: 60 Hz; 

d) Corrente de carga máxima admissível: 5 A; 

e) Tensão de bloqueio em casos de sobretensão: 270 ± 15 V; 

f) Grau de proteção: IP66; 

g) Caixa plástica em ABS com proteção UV; 

h) Temperatura de operação: - 20°C à 65° C; 

i) Compatível com qualquer foto relé existente na luminária; 

j) Compatível com socket de qualquer luminária (ANSI 3, 5 ou 7 pinos);  

Obs.: Os dispositivos de proteção contra sobretensão transitória e permanente deverão ser fornecidos 
juntamente com o laudo técnico dos testes realizados pela empresa fabricante e ensaio característico da 
funcionalidade de tensão de desligamento da carga e de tempo de disparo realizados por laboratório 
acreditado pelo INMETRO em 5% do lote a ser adquirido. 
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6 MÓDULO DE TELEGESTÃO 
 

 
 

Para que o Município possa aproveitar ao máximo a evolução tecnológica, a empresa licitante deve utilizar 
alguns princípios estratégicos na adoção das tecnologias: 

Desacoplamento: Os relés de telemetria/telegestão que compõem a rede inteligente de Iluminação Pública 
devem ser independentes das luminárias onde são instalados, permitindo a substituição destes de forma 
independente; 

Protocolos de Rede Abertos: Utilização de protocolos de rede abertos e interoperáveis, aumentando a 
probabilidade de que produtos de diferentes fabricantes, existentes ou que venham a surgir, se comuniquem 
com a rede hoje existente; 

Integração por APIs: A integração dos relés de telemetria/telegestão com a plataforma de telegestão deve 
se dar via API. 

6.1 Funcionalidades mínimas dos relés de telemetria/telegestão 

a) Instalação plug & play (ANSI C136-41 de 5 ou 7 pinos), não necessitando de um aplicativo em 
dispositivo móvel para instalação do relé na luminária; 

b) Dimerização com interface padrão 0-10 VDC, isolada, para luminárias com driver dimerizável do tipo 
0/1-10V com base ANSI C136-41 de 5 ou 7 pinos; 

c) Capacidade de programação de horários de acionamento ou dimerização diferenciados para cada 
mês do ano (12 meses), com funcionamento independentemente de estar on-line, ou seja, mesmo 
que o dispositivo se torne incomunicável, permanecerá obedecendo a programação anual de 
acionamento armazenada em memória de forma perene e relógio calendário GPS; 

d) Acionamento automático por sensor de luminosidade (Foto-célula), no caso de não haver nenhuma 
programação de horário definida para o dispositivo; 

e) Restrições de segurança embarcadas no firmware dos relés de telemetria/telegestão, impedindo que 
os dispositivos sejam programados para apagar ou dimerizar abaixo de 50% em período noturno, 
independente dos comandos recebidos; 

f) Medição e telemetria das seguintes grandezas elétricas: Corrente (A); Tensão AC (V); Fator de 
Potência (FP); Potência ativa (kW) e reativa (kVAr); Energia ativa (kWh); 

g) Medição de temperatura (°C) e intensidade luminosa (lx); 

h) Características Elétricas: 

 Tensão de entrada: 90 a 260 VAC; 

 Temperatura de operação: -20°C (mín.) a 85°C (máx.); 

 Corrente máxima do equipamento: 5 A. 

i) O relé de telemetria/telegestão deve ter certificado válido junto à ANATEL; 



 
 

21 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

j) Deve ter Relógio em tempo real GPS (sem bateria).  Após o retorno de energia, o dispositivo deve 
voltar com o relógio ajustado em DD/MM/AAAA, HH/MM/SS de modo que sua programação 
funcione normalmente; 

k) Enviar para plataforma alertas de: 

 Subtensão (set-point configurável pela plataforma);  

 Sobretensão (set-point configurável pela plataforma); 

 Sobrecorrente (set-point configurável pela plataforma). 

l) Dispositivo embarcado com localização GPS/GNSS, para telemetria de Latitude, Longitude e 
data/hora; 

m) Capacidade para atualização de firmware sem a necessidade de retirá-lo do poste e nem abrir o 
dispositivo. 

6.2  Gateway ou Concentrador 

Caso a tecnologia a ser aplicada exija a utilização Gateway/Concentrador, o mesmo deve atender às seguintes 
funcionalidades: 

a) Ser fornecido instalado, em operação, em quantidade e locais do Município de Paulista, de modo a 
atender todos os relés de telegestão/telemetria que serão fornecidos; 

b) Garantir a comunicação segura entre o servidor, gateway e todos os relés de telegestão/telemetria 
que serão fornecidos; 

c) Capacidade para atender pelo menos 250 relés de telegestão/telemetria; 

d) Agregar dados dos dispositivos gerenciados, otimizando a comunicação com o servidor; 

e) Capacidade de armazenar mensagens em caso de perda de conexão com a internet. 

6.3 Funcionalidades mínimas da Plataforma de Telegestão: 

a) Cadastramento/consulta dos pontos de iluminação, com coordenadas geográficas enviadas pelos 
relés de telemetria/telegestão. (id do Poste, endereço, Características elétricas e luminosas da 
luminária); 

b) Cadastramento/consulta de grupos de pontos de iluminação a partir de desenho no mapa de 
poligonais envolvendo todos os pontos desejados. Cada grupo recebe um nome; 

c) Exibição em Mapa do Município de Paulista dos pontos de iluminação com as seguintes cores: 

 Verde: Ponto online, luminária apagada; 

 Azul: Ponto online, luminária acesa; 

 Amarelo: Ponto online, luminária com alguma falha; 

 Vermelho: Ponto offline. 

OBS: O tempo máximo entre a mudança de status da luminária (acesa ou apagada) e atualização no 
mapa é de 30 minutos. 

d) Criação de programação anual (Hora-ligar/Hora-dimmerizar e hora-desligar). Essa programação 
deverá ser baseada no calendário solar da região; 

e) A Programação remota dos relés de telemetria/telegestão por ser individual ou por grupos; 

f) Registrar em Log as leituras da telemetria enviadas por cada relé de telemetria/telegestão (V, A, kWh, 
FP, kW, kVAr,°C ,lx, LAT, LON, Nível RF de Tx e Rx); 

g) Relatórios por período de: 

 V, A, kWh, FP, kW, kVAr, °C, lx; 



 
 

22 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

 Pontos sem comunicação, lâmpadas acesas fora da programação, Lâmpadas apagadas fora da 
programação, relés de telemetria/telegestão online não cadastrados. 

h) Alertas por e-mail e no Dashboard da plataforma: 

 Pontos sem comunicação, lâmpadas acesas fora da programação, Lâmpadas apagadas fora da 
programação, relés de telemetria/telegestão online não cadastrados; 

 Sobretensão, subtensão, sobrecorrente. 

i) Controle de acesso com: 

 Perfis de acesso de usuários 

 Login 

 Senha 

j) Log das atividades de cada usuário na plataforma por no mínimo 5 anos; 

k) Exportação de dados via XLS, CSV e PDF; 

l) APi para distribuidora de energia coletar as leituras de consumo de cada luminária; 

m) Possuir interface amistosa, disponível no idioma português, podendo ser acessível em qualquer 
smartphone, tablet ou computador disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Paulista; 

n) Suporte técnico: Corresponde ao serviço de suporte técnico para os usuários do sistema, que será 
realizado via e-mail, videoconferência, telefone ou outra forma de comunicação remota; 

o) Manutenção: Corresponde aos serviços necessários para a realização de quaisquer correções de 
inconsistências encontradas no sistema; 

p) Atualizações: Corresponde às atualizações do software e disponibilização das versões mais recentes, 
contemplando melhorias e novas funcionalidades desenvolvidas pela CONTRATADA. 
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7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO 

 

O dispositivo de proteção contra choque elétrico deverá ser do tipo diferencial residual e que efetua o 
desligamento apenas do poste ou carga ao qual ele estará conectado. 

Deverá suportar trabalhar de forma submersa em água, dentro de caixas de passagem no solo, uma vez que 
diversas cargas de iluminação estão instaladas em locais suscetíveis a alagamentos quando das ocorrências 
de fortes chuvas na cidade.  

Ele deverá voltar ao estado de funcionamento normal, ou seja, desbloqueado, quando sensibilizado a partir 
de um imã externo em ocorrências que o vazamento de corrente elétrica tenha cessado.  

Também deverá voltar ao estado desbloqueado se a rede elétrica for desenergizada e renergizada, desde 
que o vazamento de corrente não mais exista no poste.  

O dispositivo deve apresentar “Falha segura”, ou seja, qualquer que seja a falha em seu funcionamento (Ex: 
Queima por sobretensão) deverá ser bloqueado, ou seja, não permitirá em casos de falha, o fornecimento 
de energia elétrica para a carga (Poste). 

a) O dispositivo de proteção deverá apresentar LED luminoso que indica a condição operativa do 
mesmo: 

 LED Verde ou azul aceso: estado desbloqueado; 

 LED Vermelho aceso: estado bloqueado; 

 LED apagado: queimado ou desenergizado; 

b) Range de tensão de funcionamento: 160-270 VAC; 

c) Frequência de operação: 50-60 Hz; 

d) Corrente de carga máxima admissível: 5 A; 

e) Corrente de bloqueio em casos de vazamento de corrente elétrica: até 25 ± 5  mA 

f) Tempo de bloqueio em casos de vazamento de corrente elétrica: até 150 ± 10 ms; 

g) Grau de proteção: IP68; 

h) Caixa plástica em ABS com proteção UV; 

i) Temperatura de operação: - 25°C à 65° C 

j) Indicação visual e escrita para os cabeamentos fase e neutro (Linha) e fase e neutro (Carga). 

Obs.: No momento do fornecimento, os dispositivos de proteção contra choques elétricos deverão ser 
fornecidos juntamente com o laudo técnico dos testes realizados da empresa fabricante e ensaio 
característico das funcionalidades de corrente de fuga de disparo e tempo de disparo realizados por 
laboratório acreditado pelo INMETRO em 5% do lote a ser adquirido. 
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8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO TRANSITÓRIA E 
PERMANENTE 

 

O dispositivo de proteção contra sobretensão transitória e permanente deve efetuar o desligamento apenas 
da luminária ou lâmpada ao qual ele estará conectado, deverá suportar trabalhar a céu aberto fixado em 
postes e luminárias, ou até de forma submersa em água, dentro de caixas de passagem no solo, uma vez que 
diversas cargas de iluminação estão instaladas em locais suscetíveis a alagamentos quando das ocorrências 
de fortes chuvas na cidade.  

Ele deverá voltar ao estado de funcionamento normal, ou seja, desbloqueado, quando a anormalidade do 
fornecimento de tensão da rede de energia elétrica tenha cessado ou o surto transitório tenha cessado.  

O dispositivo dever apresentar “Falha segura”, ou seja, qualquer que seja a falha em seu funcionamento (Ex: 
Queima por sobrecorrente) deverá ser bloqueado, ou seja, não permitirá em casos de falha, o fornecimento 
de energia elétrica para a carga (Luminária). 

a) O dispositivo de proteção deverá apresentar LED luminoso que indica a condição operativa do 
mesmo: 

 LED Verde ou azul aceso: estado desbloqueado; 

 LED Vermelho aceso: estado bloqueado; 

 LED apagado: queimado ou desenergizado 

b) Range de tensão de funcionamento: 160-270 Vac; 

c) Frequência de operação: 50-60 Hz; 

d) Corrente de carga máxima admissível: 5 A; 

e) Tensão de bloqueio em casos de sobretensão: 270 ± 15 V; 

f) Grau de proteção: IP68; 

g) Caixa plástica em ABS com proteção UV; 

h) Temperatura de operação: - 25°C à 65° C 

i) Indicação visual e escrita para os cabeamentos fase e neutro (Linha) e fase e neutro (Carga). 

Obs.: Os dispositivos de proteção contra sobretensão transitória e permanente deverão ser fornecidos 
juntamente com o laudo técnico dos testes realizados pela empresa fabricante e ensaio característico da 
funcionalidade de tensão de desligamento da carga e de tempo de disparo realizados por laboratório 
acreditado pelo INMETRO em 5% do lote a ser adquirido. 
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9 REFLETORES: 

9.1 Especificação dos projetores/refletores 

 Corpo: Alumínio Injetado. 

 Difusor: Polímero acrílico. 

 Durabilidade: 50.000hs. 

 Temperatura de Cor: 5.000K. 

 Equipamentos auxiliares: Incorporados internamente ao projetor. 

 Dispositivo de fechamento: Parafusos de aço inoxidável. 

 Fluxo Luminoso: 22.500L para 150W, 30.000L para 200W, 45.000L para 300W e 75.000L para 
500W. 

 Grau de proteção: IP66 – Grupo Óptico, IP66 – Equip. Auxiliares 

 Fixação em suporte “U”: Alça regulável. 

 IRC: >= 70. 

 DPS: 10KVA. 

 IK: 08 

 Tensão: 100 – 240V. 

 Fator de Potência: >= 0,92. 

9.2 Modelos Modulares conforme Imagem 
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10 BRAÇOS: 

Os braços produzidos em tubo de aço galvanizado tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas 
perfeitamente unidas por meio de junções suaves, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo 
por imersão. 

Projetados e dimensionados para resistir a diferentes velocidades de vento, atendem as Normas, ABNT 
NBR 6123, postes metálicos para iluminação pública ABNT NBR-14744 da ABNT, galvanização de produtos de 
aço ABNT NBR 6323 e NBR 6591 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, 
retangular e especial para fins industriais. 

DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS BRAÇOS M4.1, M4.2, M3, M2, M1.5 E M1, NO ANEXO - I 

11 SUPORTE: 
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Suporte produzido em tubo de aço galvanizado tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas 
perfeitamente unidas por meio de junções suaves, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo 
por imersão. 

Projetados e dimensionados para resistir a diferentes velocidades de vento, atendem as Normas, ABNT 
NBR 6123, postes metálicos para iluminação pública ABNT NBR-14744 da ABNT, galvanização de produtos de 
aço ABNT NBR 6323 e NBR 6591 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, 
retangular e especial para fins industriais. 

 Fornecimento de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para acoplar 01 luminária, 
projeção de 0,5 metros em tubo de 48mm, encaixe em poste metálico reto com topo de ø = 
76mm externo, parede mínima de 2,75mm, garantia mínima de 5 anos; 

 

 Fornecimento de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para acoplar 02 luminárias 
com projeção de 0,5 metros em tubo de 48mm, com 180° entre si, encaixe em poste metálico 
com topo de ø = 76mm externo, parede mínima de 2,75mm, garantia mínima de 5 anos; 

 

 

 Fornecimento de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para acoplar 03 luminárias 
com projeção de 0,5 metros em tubo de 48mm, com 120° entre si, encaixe em poste metálico 
com topo de ø = 76mm externo, parede mínima de 2,75mm, garantia mínima de 7 anos; 
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12 POSTE INTELIGENTE 

 

Características: 

 Corpo com em aço ou alumínio com pintura resistente a corrosão. 

 Uma tela plana colorida para uso externo posicionada a uma altura maior que 3 metros do solo com 
funcionalidade (hardware e software) de divulgação de informações importantes a população, 
anúncios publicitários etc., com as seguintes características mínimas: 

• Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; 
• Brilho: 2.000 cd/m2; 
• Grau de proteção IP65; 
• Temperatura de operação: -15°C a +45°C; 
• Voltagem: 100 – 240 VAC; 
• Tamanho mínimo: 370mm x 1250mm. 

 Uma tela plana de uma cor para uso externo posicionada a uma altura maior que 2 metros do solo 
com funcionalidade (hardware e software) de divulgação de informações climáticas, data, hora e 
dados do sensor climático instalado no poste, com as seguintes características mínimas: 

• Resolução: 1.920 x 522 pixels; 
• Brilho: 4.500 cd/m2; 
• Grau de proteção IP65; 
• Temperatura de operação: -15°C a +45°C; 
• Voltagem: 100 – 240 VAC; 
• Tamanho mínimo: 300 x 620 mm; 

  Um dispositivo videofone de comunicação integrado para uso externo localizado em altura 
acessível a população para acionamento de serviços de emergência, de segurança pública, etc., com 
as seguintes características mínimas: 
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• Dispositivo integrado com botão de emergência, microcâmera, microfone e alto-falante 
com funcionalidade (hardware e software) de comunicação digital via protocolo TCP/IP; 
• Deve permitir a conexão à internet para envio de voz e vídeo, e recebimento de voz de 
forma possibilitar integração a central de operação definida pelo Município a (segurança 
pública, 0800, ou outros); 
• Porta de comunicação: RJ45; 
• Protetor de surto: ≥ 3.500 V; 
• Grau de proteção IP54; 
• Temperatura de operação: -15°C a +45°C. 

 Um Sensor climático para uso externo com as seguintes características mínimas: 

• Medição de temperatura na faixa de -30°C a + 75°C com precisão de 0,1°C; 
• Medição de humidade relativa do ar na faixa de 0% a 100% com precisão de 0,1%; 
• Medição de nível de poluição do ar na faixa de 0 a 1000 um/m2; 
• Porta de comunicação: RS485 Half-duplex; 
• Grau de proteção: IP64. 

 Um Sensor de poluição sonora (ruido ambiente) para uso externo com as seguintes características 
mínimas: 

 Medição de nível de ruido ambiente na faixa de 25 a 130dBA; 

 Porta de comunicação: RS485; 

 Grau de proteção: IP 54; 

 Temperatura de operação: -15°C a +45°C. 

 Um Amplificador de áudio com alto-falante embutido para uso externo com as seguintes 
características mínimas: 

• Raio de alcance médio de som: 150m; 
• Formato de arquivo de áudio: MP3/MP2; 
• Potência: 100W; 
• Porta de comunicação: RJ45; 
• Grau de proteção: IP 65; 
• Temperatura de operação: -15°C a +45°C. 

 Uma câmera de monitoramento de movimentação de veículos e pessoas, com as seguintes 
características mínimas: 

• Possibilita identificar movimento de veículos e pessoas a uma distância mínima de 200 
metros; 
• Gravar e armazenar os dados e imagens em modo 24 horas por 7 dias, em memória 
própria (cartão ou NVR) e no sistema central de supervisão e controle, para a eventual 
análise posterior pelas áreas competentes da Prefeitura; 
• Os equipamentos de monitoramento deverão ser apropriados para funcionamento em 
ambientes externos com proteção mínima IP65 e exposição a temperaturas de operação 
de até 50°C; 
• Tipo de imagem: Colorida/Monocromática; 
• Sistema: NTSC/PAL; 
• Elementos de Imagem: 2592(H)x1520(V); 
• Resolução: 4 Megapixel; 
• Iluminação Mínima (IR off): 0.01LUX; 
• Alcance da lente: Até 200 m; 
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• Velocidade do obturador: 1/50 – 1/100.000s; 
• Faixa Dinâmica: Larga (WDR) 120 dB; 
• Codificação de Vídeo: H.264 / H.265; 
• Transmissão de Vídeo: Até 10 Mbps; 
• Codificação de Áudio: G.711; 
• Porta: 100/1000 Base-T (RJ45); 
• Protocolos de Rede: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, 
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv4/v6; 
• Configuração: Via Web-Browser; 
• Armazenamento: Cartão, NVR, VMS externo; 
• Modo de Gravação: Manual, Agendamento, Detecção de movimento, Alarme. 

 Um roteador WiFi com as seguintes características mínimas 

• Padrão de rádios/antenas 4x4 MU-MIMO; 
• Faixa de frequência de operação 2,4 GHz, padrão 802.11n e 5 GHz, padrão 802.11ac; 
• Configuração remota via Web-Browser, com emissão de dados operacionais de taxa de 
transmissão, configurações de segurança, configurações de acessos e de wireless do tipo 
(VPN, WLAN, etc.); 
• Gerenciamento remoto com alarmes em tempo real em caso de falhas e atualização de 
firmware; 
• Roteador preparados para funcionamento em ambientes externos com proteção mínima 
IP66 e exposição a temperaturas de operação de até 50°C; 
• Interface 1000 BASE-T Ethernet (RJ45); 
• Protocolos de segurança: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise; 
• Criptografia TKIP e AES; 
• Espaço projetado e preparação de cabeamento para a instalação de 1 luminária LED de 
potência até 200W; 
 Quatro portas padrão Ethernet 10/100 livres para futuras conexões de dispositivos 

inteligentes; 
 Porta padrão Ethernet 10/100/1000 para conexão externa a internet / Backhaul. 

 Software de monitoramento central dos equipamentos integrados ao poste com as seguintes 
características mínimas: 

• Envio de imagens e vídeos para a tela plana colorida; 
• Envio de mensagens sonoras ao alto falante externo; 
• Gerenciamento e configuração remota. 

- Adicionalmente as características acima descritas, o poste inteligente ofertado deve permitir a instalação 
futura dos seguintes equipamentos: 

 1 (um) Sistema de transmissão celular 5G; 
 1 (um) sistema de carregamento de bateria para veículo elétrico. 

  Documentação referente aos postes multisserviços. 
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13 POSTE: 

Poste cônico e telecônico com base para chumbar, com alturas de 7m, 9m e 12m, produzido em tubo de aço 
galvanizado tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com 
conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. 

Projetados e dimensionados para resistir a diferentes velocidades de vento, atendem as Normas, ABNT NBR 
6123, postes metálicos para iluminação pública ABNT NBR-14744 da ABNT, galvanização de produtos de aço 
ABNT NBR 6323 e NBR 6591 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, 
retangular e especial para fins industriais. 

Fixação por base de aço, provida de reforço para fixação por meio de chumbadores de aço, 4 X (1" x 600 
mm), incluso porca e arruela. 

Garantia mínima de 5(cinco) anos. 

 POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMTERO SUPERIOR DE 76MM, 
DIÂMTERO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO; 

 POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 
M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM; 

 POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM; 

 POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO 
INFERIOR = *125* MM; 

 POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO 
INFERIOR = *125* MM. 

 

 



 
 

34 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

14 LÂMPADAS DE VAPOR: 

As lâmpadas a serem instaladas, precisam estar em conformidade com a NBR IEC 60662, serem tubulares, 
garantia mínima de 2 anos, e terem as seguintes especificações técnicas conforme abaixo.  

 Lâmpada vapor metálico alta pressão, potência nominal 150W, tipo de base E-40, tipo de bulbo 
tubular fluxo luminoso mínimo de 20.500 lúmens, temperatura de cor 4500K (branca), vida 
mediana mínima de 10.000h a 70% e índice de reprodução de cores mínimo 65; 

 Lâmpada vapor metálico alta pressão, potência nominal 250W, tipo de base E-40, tipo de bulbo 
tubular fluxo luminoso mínimo de 20.500 lúmens, temperatura de cor 4500K (branca), vida 
mediana mínima de 10.000h a 70% e índice de reprodução de cores mínimo 65; 

 Lâmpada vapor metálico alta pressão, potência nominal 400W, tipo de base E-40, tipo de bulbo 
tubular fluxo luminoso mínimo de 32.000 lúmens, temperatura de cor 4500K (branca), vida 
mediana mínima de 10.000h a 70% e índice de reprodução de cores mínimo 65; 

 Lâmpada vapor metálico alta pressão, potência nominal 2000W/220V, tipo de base E-40, tipo 
de bulbo tubular fluxo luminoso mínimo de 189.000 lúmens, temperatura de cor 4200K 
(branca), vida mediana mínima de 5.000h a 67% e índice de reprodução de cores mínimo 63; 

 Lâmpada vapor de sódio tubular alta pressão, potência nominal 70W, tipo de base E-27, tipo 
de bulbo tubular fluxo luminoso mínimo de 6.500 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K 
(amarelo), vida mediana mínima de 32.000h e irc 20-39; 

 Lâmpada vapor de sódio tubular alta pressão, potência nominal 150W, tipo de base E-40, tipo 
de bulbo tubular fluxo luminoso mínimo de 16.500 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K 
(amarelo), vida mediana de 32.000h e e irc 20-39; 

 Lâmpada vapor de sódio tubular alta pressão, potência nominal 250W, tipo de base E-40, tipo 
de bulbo tubular fluxo luminoso mínimo de 30.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, 
vida mediana mínima de 32.000h e irc 20-39; 

 Lâmpada vapor de sódio tubular alta pressão, potência nominal 400W, tipo de base E-40, tipo 
de bulbo tubular fluxo luminoso mínimo de 52.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, 
vida mediana mínima de 32.000h e irc 20-39. 
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15 REATORES 

Os reatores a serem instalados, precisam estar em conformidade com a NBR13593, possuírem o selo 
PROCEL/ENCE, mínimo de 3 anos de garantia, enrolamento de cobre e terem as seguintes especificações 
básicas: 

 Reator para lâmpada vapor metálica alta pressão de 150W, enrolamento de cobre, tipo AFP 
interno, potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 24%, com ignitor integrado, tensão 
nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor metálica alta pressão de 250W, enrolamento de cobre, tipo AFP 
interno, potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 24%, com ignitor integrado, tensão 
nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor metálica alta pressão de 400W, enrolamento de cobre, tipo AFP 
interno, potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 32%, com ignitor integrado, tensão 
nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor metálica alta pressão de 2000W/220V, enrolamento de cobre, tipo 
AFP interno, potência igual ou maior que 0,92, perdas máximas 100W, com ignitor integrado, 
tensão nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor sódio alta pressão de 70W, enrolamento de cobre, alto fator de 
potência igual ou maior que 0,93, perdas máximas 12%, uso externo, com ignitor integrado, 
tensão nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor sódio alta pressão de 150W, enrolamento de cobre, alto fator de 
potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 18%, externo, com ignitor integrado, tensão 
nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor sódio alta pressão de 250W, enrolamento de cobre, alto fator de 
potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 24%, uso externo/interno, com ignitor 
integrado, tensão nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

 Reator para lâmpada vapor sódio alta pressão de 400W, enrolamento de cobre, alto fator de 
potência igual ou maior que 0,94, perdas máximas 32%, uso externo/interno, com ignitor 
integrado, tensão nominal da rede 220/250V, frequência 60Hz; 

Para reatores de uso interno, as medidas deverão ser compatíveis com o alojamento da luminária onde o 
mesmo será instalado. 
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16 ATERRAMENTO: 

 

16.1 Características Construtivas  

Núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, recoberto com uma camada de cobre eletrolítico 
com 99 % de pureza mínima, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm. A aderência da 
camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo processo de eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar 
uma união inseparável e homogênea dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e similares, não serão 
aceitos.  

16.2 Características Geométricas e Dimensionais  

Conforme indicado no desenho acima.  

16.3 Características Mecânicas 

 A haste de aterramento cobreada corretamente instalada, deve resistir aos seguintes esforços 
mecânicos aplicados durante 01 (um) minuto:  

a) a haste não deve flambar quando aplicado em suas extremidades um esforço F = 40 daN.  
b) não deve apresentar fissuras ou deslocamento da camada de cobre quando dobrada até um 
ângulo de 30°.  

16.4 Acabamento 

 A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, ranhuras, falhas ou quaisquer outras 
imperfeições no revestimento de cobre. Deve estar retilínea, sem empenos e nas extremidades (inferior e 
superior), deve ser chanfrada conforme ilustrado no desenho.  

16.5 Identificação  

A Haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de modo legível e indelével, no local 
indicado no desenho: 
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a) nome ou marca do fabricante;  
b) mês/ano de fabricação;  
c) lote de fabricação, podendo este opcionalmente constar no relatório dos ensaios de 
recebimento;  
d) indicação da espessura do cobre em (em micrômetro) e) indicação das dimensões do 
comprimento e do diâmetro em milímetros (mm)  

16.6 Normas  

A haste de aterramento objeto desta padronização deve se ater à seguinte norma técnica ou outras 
que assegurem igual ou superior qualidade:  

a) NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.  
b) NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos – 

Procedimento. 
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17 CONECTOR PARA ATERRAMENTO: 

Grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” - GTDU 

 

17.1 Finalidade 

Conexão de fio ou cabo condutor de cobre ou aço cobreado com uma haste de terra cilíndrica em 
aço cobreado ou tubo IPS. Permite fixar os condutores paralelamente ou a 90º. 

17.2 Característica 

Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto.  Fácil aplicação. 

17.3 Aplicação 

Sistemas de aterramento em geral. 

17.4 Material 

Grampo em Liga de Cobre. Acessórios em liga de cobre ou aço zincado. 

17.5 Ferramenta de Aplicação 

Chave estrelada ou boca. 

17.6 Norma 

NBR-5370 / ANSI C119,4 / UL-467 / NBR-13571 
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18 CABOS: 

Os critérios e as exigências técnicas mínimas relativas à fabricação e recebimento de cabos de potência 
multiplexados, PP ou singelos, confeccionados em alumínio ou cobre, autossustentados, tensões 0,6/1 kV, 
isolados em polietileno termofixo (XLPE), para aplicação em circuitos aéreos secundários de distribuição de 
energia elétrica. 

18.1 Cabo de alumínio multiplexado com neutro isolado XLPE 0,6/1kV 

 

18.1.1 Construção 

 Condutor fase: Alumínio nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em 
composto termofixo (XLPE) - 90ºC;  

 Condutor Neutro de Sustentação: Condutor sólido ou encordoado de alumínio, 1350, têmpera H-19, 
isolado em composto termofixo (XLPE) - 90ºC. 

18.1.2 Identificação 

Quadruplex: Neutro isolado: gravado neutro + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3. 

18.1.3 Norma 

NBR - 8182: Cabos de potência multiplexados, autossustentados, com isolação sólida extrudada de 
polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV. 

 

18.2 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-
st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv  
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Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/A 70°C - 
composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não 
propagação e auto extinção do fogo. 

Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com 
características especiais para não propagação e auto extinção do fogo. Nas sessões 0,5mm² a 10mm² possui 
características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores pelos eletrodutos 
ou calhas.  

18.2.1 Cor 

Preto. 

18.2.2 Norma Aplicável 

 NBR NM 247-3. 

 Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF - B; 

18.2.3 Temperatura máxima do condutor 

 70°C em regime permanente;  

 100°C em regime de sobrecarga; 

 160°C em regime de curto-circuito. 

 

18.3 Cabo de cobre nú 25mm²  

 

Cabo de Cobre Nu 25mm² – 7 Fios x Ø 2,06 mm 

 

18.3.1 Construção 

Fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera meio duro, Classe 2 de encordoamento. 

18.3.2 Norma de Referência 

 NBR 5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação; 

 NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação; 

 NBR 6524 - Fios e cabo duro e meio duro com ou sem cobertura. 
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19   DEMAIS MATERIAIS 

Todos os materiais devem seguir suas normas de construção e ensaios. 

 Base fixa para relé com suporte metálico, garantia mínima de 1 ano;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conector de derivação perfurante de 1,5-10mm²/10-95mm²; 

 

 Conector de torção para cabos de 0,8-4,5mm²; 
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 Fornecimento e instalação de fita isolante de borracha auto fusão, uso até (69kV) 

 

 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m  

 

 Fita em aço inox para citar postes, L = 19mm, E = 0,5mm, rolo com 30 metros (citar); 
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 Fecho para fita aço inox de 0,5mm”; 

 

 Quadro de medição trifásico ou monofásico, com lente (padrão da concessionaria local); 

 

 

 Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 
estribo e 1 isolador; 
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 Alça pré-formada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio de 16 a 
25mm²; 

 

 

 

 

Caberá à Empresa Contratada desenvolver todos os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação Pública 
previstos neste Caderno Técnico/Projeto Básico, visando atingir os resultados especificados, assegurando 
sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis. Para tanto, no fornecimento e aplicação dos 
materiais e equipamentos necessários aos serviços objeto da futura contratação, a Empresa Contatada se 
compromete a cumprir os requisitos e especificações técnicas definidos pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, o selo PROCEL e o Caderno Técnico, pertinentes a cada um dos materiais e equipamentos 
a serem utilizados. 

Só será aceito o uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orçamentária, Caderno de 
Especificações Técnicas e aprovados pela fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sendo esta 
apresentação dos catálogos uma pré homologação dos materiais, ficando proibido o uso dos mesmos sem a 
autorização formal, a qual caberá a empresa as sanções devidas por qualquer utilização. 

Poderão, após a assinatura do contrato, em qualquer momento, a homologação de outros materiais pela 
equipe técnica da Prefeitura. 

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela Neoenergia 
Pernambuco e com as normas do Município. 

Os materiais comprados pela CONTRATADA a serem utilizados no parque de iluminação pública deverão ter 
data de fabricação inferior a 1 ano da data de instalação/reposição do item. 

As empresas deveram encaminhar junto a habilitação técnica, CATÁLOGOS, Certificados do INMETRO, 
exigidos de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas e Projeto Básico das 
lâmpadas/reatores/luminárias/refletores/relés. Os ensaios técnicos deverão ser realizados em laboratório 
acreditado pelo INMETRO (Instituto nacional de Metrologia) para comprovação dos atendimentos solicitados 
no Caderno de Especificações Técnicas e Projeto Básico descritas na Planilha Orçamentária. 

Deverá ser apresentado também documento comprobatório exigidas de acordo com o Caderno de 
Especificações Técnicas/Projeto Básico descritas na Planilha Orçamentária, obedecendo as mínimas garantias 
solicitadas. 

Elas serão analisadas por profissional técnico, que aprovará ou não os materiais e documentações entregues. 
Caso a empresa licitante não atenda as especificações descritas no Caderno Técnico e Projeto Básico, a 
documentação não terá aceitação e o Licitante será desclassificado. 



 
 

45 
 

CADERNO TÉCNICO 

 

Obs¹.: Os demais equipamentos não citados acima, deverão estar listados em papel timbrado da empresa 
licitante, com o de acordo de mínimo de 1(um) ano, e assinado por representante legal e juntada a 
documentação da Habilitação Técnica.  

Obs².: As Empresas podem apresentar mais de um catálogo técnicos/Ensaios do mesmo tipo de material para 
aprovação. 

 

 

 

Paulista, 17 de agosto de 2022 

 

 

 

_____________________________________________ 
ARTHUR GUSTAVO ALVES FERREIRA 

Engenheiro Eletricista 
CREA-PE: 181898512-8 

MAT. 045773 
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