ANEXO A

CADERNO TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÕES

OBRA: GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
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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 São Lourenço da Mata/PE.
As disposições contidas aqui são exigências básicas e a liberação da Ordem de Serviço por parte da Secretaria
de Infraestrutura, 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 Infraestrutura.

1.1 Normas utilizadas para concepção do projeto
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Portaria INMETRO nº 20/2017 – Luminária para Iluminação Pública
Critérios luminárias em LED selo PROCEL
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e aterramento;
NBR 5101 – 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;
Quadro de medição monofásico (FL1) – Norma CELPE VR01 01-00 004 – 13ª edição
SM01.00-00.004 11ª edição - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição
Classe 15 KV
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 - 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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LUMINÁRIAS DE LED CONFORME CENÁRIO - SISTEMA
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

O Fabricante ofertado obrigatoriamente deverá apresentar o registro no Inmetro Conforme Portaria nº 20
de 15 de fevereiro de 2.017 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
São Lourenço da Mata/PE entende que a Garantia de 5 anos possa ocorrer, e a data limite seria até 2.024,
sendo que está Portaria regulamenta que o fabricante/importador deve obrigatoriamente possuir o registro
em data igual ou superior a 18/01/2020, desta forma, o fabricante apto com registro no Inmetro tenha
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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 deve ser assegurada 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 50.000 (cinquenta 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.

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;
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 (up-grade) 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, tendo todo o seu corpo
em alumínio injetado à alta pressão;
Peso máximo da Luminária não deve exceder 10,5kg.
Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de
insetos.
Para qualquer material em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator e
lentes, deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um
tempo de exposição de no mínimo 2.016 horas, fica dispensado quando se tratar de luminária
com vidro plano temperado.
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Luminária deverá preferencialmente possuir nível bolha para melhor instalação, sendo que
este nível pode ser visto na extremidade da luminária, podendo assim, ajustar de maneira mais
eficaz o ajuste da luminária e aproveitamento de seu rendimento fotométrico.

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
Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas,
com predominância de construções residenciais, trânsito
V2
médio de veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora,
conforme NBR 5101:2.018 – 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 – V3)

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 – 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 – V5)

V4

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
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)

V2
V3
V4
V5

35
35
35
35

9,00
8,00
8,00
7,00

2
2
2
2

2,7
3,0
3,0
2,7

10,80
9,00
9,00
8,10

2,50
1,50
1,50
1,50

14
20
10
22

32
24
24
24

17 x 20
17 x 15
17 x 10
17 x 10

3,00
3,00
1,50
1,50
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* 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 0,90;
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.

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 V2, V3, V4 e
V5
Distribuição longitudinal vertical de intensidade luminosa contida em plano
Longa, Média ou Curta
vertical
Distribuição transversal (ou lateral) de intensidade luminosa
Superior TIPO I
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, após ser declarada classificada em 1º lugar, 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:
Tabela 4: Iluminância e fator de uniformidade na pista de rolamento para os projetos
VIA TIPO

ILUMINÂNCIA MÉDIA (*)

V2
20
V3
15
V4
10
V5
5
(*) Iluminância média horizontal, em lux;
(**) Uniformidade = Iluminância mínima/iluminância média.

FATOR DE
UNIFORMIDADE (**)
0,3
0,2
0,2
0,2

Entendendo que a ampla participação deve ser respeitada, e para ampliar a participação de várias
fabricantes neste processo, foi estabelecido que serão aceitas as potências máximas conforme tabela
abaixo:

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;
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b) Apresentar com a documentação de catálogos, certificados e ensaios, em arquivo digital ou em pendrive 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
Para homologação do
CONFORME PORTARIA N° 20 DE 15 DE
modelo –
FEVEREIRO DE 2017 DO INMETRO
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
A.3 Grau de proteção

X
X

A.4 Condições de Operação

X

A.5 Características Elétricas
A.6 Interferência eletromagnética e radiofrequência (Driver)
A.7 Corrente de fuga

X
X
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
B.3 Eficiência Energética para luminárias com tecnologia LED
B.4 Índice de Reprodução de Cor – IRC

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

X*
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
X
Conformidade Conforme ANSI C136.10-2010 e ANSI C136.41-2013
** 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.
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JUSTIFICATIVA
Os Led´s 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;
Link para verificação de registro Conforme Portaria nº 20 de 15 de fevereiro de 2.017
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 20/2017
OBS¹: Os relatórios previstos acima 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.
Obs¹.: A luminária deverá ser de potência máxima de 30, 50, 100 e 150W com fluxo mínimo de 3.600,
6.500, 13.000, 19.500 lúmens respectivamente.
Obs².:Não serão aceitos materiais em COB.
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 REFLETORES:
3.1 Especificação dos projetores/refletores













Corpo: Alumínio.
Difusor: Vidro plano temperado, transparente.
Durabilidade: 25.000hs.
Equipamentos auxiliares: Incorporados internamente ao projetor.
Dispositivo de fechamento: Parafusos de aço inoxidável.
Fluxo Luminoso: 12.000 para 150w e 17.000 para 200w.
Acabamento: Pintura eletrostática – Cor Padrão: PRETO RAL 9005
Grau de proteção: IP65 – Grupo Óptico, IP65 – Equip. Auxiliares
Fixação em suporte “U”: Aço zincado através de três furos ø 12mm.
IRC: >= 70.
Tensão: Bivolt.
Fator de Potência: >= 0,92.

3.2 Modelos
3.2.1 150w
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3.2.2 200W
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4

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.


Fornecimento de braço com sapata, para acoplar 01 luminária, projeção horizontal de 3
metros e projeção vertical de 1,2 metros em tubo de ¾”, parede mínima de 2,75mm, garantia
mínima de 5 anos;



Fornecimento de braço com sapata, para acoplar 01 luminária, projeção horizontal de 1,5
metros e projeção vertical de 0,6 metros em tubo de 1,1/4”, parede mínima de 2,75mm,
garantia mínima de 5 anos;
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5

SUPORTE:

Suporte 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.


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

LAMPADAS 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 250W, tipo de base E-40, tipo de bulbo
tubular fluxo luminoso mínimo de 20.500 lumens, 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 lumens, 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 lumens, 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 lumens, temperatura de cor mínima 2000K
(amarelo), vida mediana mínima de 32.000h e 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 lumens, 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 lumens, 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 lumens, temperatura de cor mínima 2000K,
vida mediana mínima de 32.000h e irc 20-39.
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8

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 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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9 ATERRAMENTO:

10.1

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.

10.2

Características Geométricas e Dimensionais
Conforme indicado no desenho acima.

10.3

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°.

10.4

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.

10.5

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)

10.6

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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11

CONECTOR PARA ATERRAMENTO:
Grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” - GTDU

11.1 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.
11.2 Característica
Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto. Fácil aplicação.
11.3 Aplicação
Sistemas de aterramento em geral.
11.4 Material
Grampo em Liga de Cobre. Acessórios em liga de cobre ou aço zincado.
11.5 Ferramenta de Aplicação
Chave estrelada ou boca.
11.6 Norma
NBR-5370 / ANSI C119,4 / UL-467 / NBR-13571
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12

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.

12.1

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

12.1.1



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.

12.1.2

Identificação

Quadruplex: Neutro isolado: gravado neutro + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3.
12.1.3

Norma

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

12.2 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvcst1, 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.
12.2.1

Cor

Preto.
12.2.2



NBR NM 247-3.
Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF - B;

12.2.3




12.3

Norma Aplicável

Temperatura máxima do condutor

70°C em regime permanente;
100°C em regime de sobrecarga;
160°C em regime de curto-circuito.

Cabo de cobre nú 25mm²

Cabo de Cobre Nu 25mm² – 7 Fios x Ø 2,06 mm
12.3.1

Construção

Fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera meio duro, Classe 2 de encordoamento.
12.3.2




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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13

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;



Relé Eletrônico Fotocélula NF micro controlado – 105 a 305vca -1000W – IP 65 Proteção UV, mínimo de 15.000 ciclos, FAIL ON, filtro de tempo para impedir
acionamentos indevidos, TO -5 a 50°, 5 a 15 lux para acionamento e garantia mínima
de 3 anos;



Módulo de Telegestão
o
o
o
o
o

Medição: Temperatura, Voltagem, Corrente, Fator de Potência, Frequência, Energia
e Horas de Queima;
Alertas de Defeito, anomalias elétricas, temperatura elevadas;
Voltagem de operação: AC100V ~ 265V 47 / 63Hz;
Escurecimento: interruptor automático 1-10V e DALI;
Ambiente Operacional: -40 ℃ ~ 70 ℃;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Precisão da medição ≤ 3%;
GPS;
IP≥65;
Sensor de luz: Sensor de luz digital interno;
Consumo máximo de energia: 3W;
IK: 08;
Conectividade Bluetooth;
Comunicação: Frequência de rádio/4G;
Software próprio gratuito ou integração com software de gestão ofertado.



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);



Fecho para fita aço inox de 0,5mm”;
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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;



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

25
CADERNO TÉCNICO

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 Infraestrutura, 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 Celpe 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.
A empresa classificada em 1º lugar, deverá encaminhar a CPL, em até 48hs após declaração da classificação,
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.
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.

_____________________________________________
Ezequiel de Souza Batista
Engenheiro Eletricista
CREA RNP: 1816222844
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