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1- OBJETIVO 

Este memorial tem por objetivo descrever os sistemas elétricos que foram 

desenvolvidos para o projeto executivo para Quadra Poliesportiva Escola Municipal José 

Ferreira Garcia. 

Os desenhos do projeto de instalações elétricas se complementam com as informações 

contidas neste memorial, assim o projeto deverá ser executado em conjunto com as 

informações contidas neste documento. 

Os serviços relativos aos sistemas elétricos deverão ser executados de acordo com as 

indicações do projeto que, conjuntamente com este documento, compõem o escopo dos 

serviços. 

Assim, deverão ser seguidas rigorosamente as normas de execução, a parte descritiva, 

as especificações de materiais e serviços, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas 

as características da instalação de conformidade com as normas que regem tais serviços. 

 

2- CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS. 

A edificação necessitará de fornecimento de energia bifásica (2 Condutores Fase -

Neutro). 

 A tensão nominal projetada para esta edificação foi de 127volts entre fase - neutro e 

220volts entre fase-fase. 

O valor de sua demanda é de 2,61KVA. 

 - A ligação será derivada do medidor já existente que atende a demanda da 

escola, ao qual será acrescida a nova demanda. 

A execução de qualquer serviço deverá obedecer aos seguintes itens: 

 As prescrições contidas na ABNT e concessionárias, relativas à execução dos 

serviços, especiais para cada instalação; 

 As disposições constantes de atos legais do estado, dos municípios e das 

concessionárias; 

 As especificações e detalhes dos projetos; 

 As recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais; 

 As normas de serviços e as especificações dos Projetos de Instalações Elétricas em 

Baixa Tensão. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com os projetos fornecidos pelo 

Contratante, sendo obrigatória a aprovação prévia das concessionárias, quando for o caso. 

A execução das instalações elétricas deverá obedecer à melhor técnica para que 

venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização e durabilidade. Deverão ser 

feitas por profissionais devidamente habilitados e sob a responsabilidade técnica de 

profissionais com atribuições técnicas, não eximindo a contratada da responsabilidade pelo 

perfeito funcionamento das mesmas. 
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As instalações elétricas somente serão aceitas quando em perfeitas condições de 

funcionamento e devidamente ligadas às concessionárias de serviços públicos locais. 

 

3- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A entrada de energia será constituída de: 

Os quadros de energia elétrica serão instalados embutidos na parede com seus 

centros a 1,50 m do piso acabado, o mesmo deverá ser do tipo auto portante. 

Os fios e cabos de alimentação serão de cobre isolado do tipo sintenax 1KV, levados 

às luminárias, caixas de passagem, tomadas e outros através de eletrodutos de PVC flexível e 

aos refletores, eletrodutos rígidos, conforme desenhos. 

 

4- ILUMINAÇÃO 

No ambiente da quadra: 

 Área da cobertura: 620 m² 

 Iluminância necessária: 300lux 

 Temperatura da iluminação ideal para o ambiente: 6500 Kelvins 

 Altura de instalação dos refletores: 7,5m 

 Fluxo luminoso necessário para atingir o nível de Iluminância necessário: 185400 

lumens. 

 Ofuscamento máximo: 22 UGR 

 

A iluminação mais adequada para satisfazer as necessidades do ambiente são os 

refletores de led. Serão usados no projeto oito refletores de led na cor branco frio, com 

potencia de 200 w e luminosidade de 24000 lumens, totalizando 192000 lumens. Alimentação 

220 volts. 

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação 

mínima de 2,5mm² e execução seguindo os conceitos do projeto elétrico. 

As caixas embutidas para interruptores deverão ter dimensões padronizadas (4"x2", 

3”x3”ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos. 

As luminárias terão os seguintes tipos de instalação: 

- Aparafusadas pelo suporte aos postes de sustentação da estrutura a uma altura de 

7,5 m. 

- Em caixas embutidas na laje para iluminação interna. 

- Em caixas de ligação à prova de tempo para iluminação externa. 

 

 

5- TOMADAS 

As tomadas serão alimentadas a partir dos quadros de distribuição correspondentes. 
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Todas as tomadas deverão ser aterradas, com pino de ligação a terra no padrão 

Brasileiro de conectores. 

Serão projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto à porta de entrada e 

sob o interruptor da iluminação, ou de modo que qualquer ponto do ambiente possa ser 

atingido a partir dessas tomadas com o uso de cordões de extensão com 8,0 m de 

comprimento. 

As caixas para tomadas deverão ter dimensões padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal 

modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos. 

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento (PE), 

conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciação de indicação em relação à tensão de 

trabalho. 

As tomadas de energia elétrica serão de instalação embutida em caixa “4x2”, quando 

para uma tomada e em caixa 4x4”, quando para duas tomadas. Todas as tomadas deverão ter 

fio-terra. 

 

6- NORMAS DE EXECUÇÃO 

Os eletrodutos em laje serão sempre colocados após a armação das ferragens. 

As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura, deverão ser cheias de 

serragem molhada e rigorosamente fixadas às fôrmas. 

Antes da concretagem, as tubulações deverão estar perfeitamente fixadas às fôrmas e 

devidamente vedadas a fim de evitar penetração de nata de cimento. Tal precaução deverá ser 

tomada quando da execução de qualquer serviço que possa ocasionar obstrução da tubulação. 

Antes da fiação, todas as tubulações deverão ser limpas, secas e desobstruídas de 

qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. 

Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas deverão ser feitos 

com máquinas de corte ou manualmente usando talhadeira e marreta. 

As tubulações deverão ser instaladas de modo a não formarem cotovelos. 

As ligações ou emendas entre si, ou a curvas, serão executadas por meio de luvas 

rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem. 

Só poderão ser curvados, na obra, eletrodutos com diâmetro até 20mm (3/4”), devendo 

ser utilizadas, para bitolas maiores, curvas pré-fabricadas, com raio mínimo de 5 vezes o seu 

diâmetro. 

Não será permitido, em uma única curva, ângulo superior a 90 graus. 

Os eletrodutos que forem cortados deverão ser escareados com lima a fim de se 

removerem as rebarbas. 

Na fixação de eletrodutos em caixas metálicas, será obrigatório o uso de buchas e 

arruelas. 

Deverão ser colocados guias de arame galvanizado nº 14BWG, nas tubulações vazias, 

a fim de facilitar a enfiação. 
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Deverão ser obstruídos com tampão, logo após a instalação, para evitar a entrada de 

corpos estranhos. 

Os eletrodutos serão do tipo rígido, pesado com rosca nas duas pontas de PVC. As 

curvas e luvas deverão ser de mesmo material dos eletrodutos. Os eletrodutos flexíveis devem 

ser de qualidade e serem posicionados de maneira a não impossibilitar a passagem dos fios. 

A fiação somente será executada após o revestimento completo das paredes, tetos e 

pisos, ocasião em que serão retiradas as obstruções das tubulações. 

Nas caixas de derivação, somente poderão ser abertos os olhais destinados à ligação 

de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e 

estar niveladas e aprumadas. 

As tubulações em áreas externas deverão ter caimento mínimo de 1% para as caixas 

de passagem. As caixas de passagem devem ser providas de dreno. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 

todos os condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente 

ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico 

e eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde 

possa sofrer a ação de agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de 

instalações adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

Será previsto condutor de proteção para aterrar todas as partes metálicas não 

energizadas. 

Deverão ser instalados a uma profundidade mínima de 60cm e envelopados em 

concreto quando em passagem de veículos. 

Após a instalação os eletrodutos deverão ser limpos. 

Serão utilizados os seguintes tipos de caixas, que servirão de passagem, fixação de 

equipamentos (interruptores, tomadas de energia elétrica, tomadas de telefone do tipo RJ11, 

pontos de lógica do tipo RJ45 e luminárias) e de espera para futura utilização. 

- Caixas de 4x2” ou 4x4” para instalação de interruptores, tomadas de energia elétrica,  

tomadas de telefone do tipo RJ11, tomadas de lógica do tipo RJ45, arandelas ou passagem. 

- Caixas octogonais de 4x4”, para instalação de luminárias internas. 

- Caixa à prova de tempo para ligação da iluminação externa. 

Os espelhos dos interruptores e tomadas, bem como as luminárias somente poderão 

ser fixados após executada a pintura final. 

Nas instalações embutidas, deverão ser mantidas as seguintes distâncias dos centros 

das caixas aos pisos: 

- Tomadas de energia, baixas - 0,30m. 

- Tomadas de energia, médias - 1,10m. 

- Interruptores - 1,10m. 

- Arandelas - 1,80m. 
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- Tomadas para chuveiros - 2,20m. 

 

Todas as tomadas deverão ser identificadas, conforme abaixo: 

- Número do circuito (ex.: Circ. 2 - Circ. E 3 ) 

- Tensão da tomada (127 ou 220 v) 

Não serão aceitas marcações com fitas coladas nem pinturas com fôrmas. 

 

7- CONDUTORES 

Todos os condutores serão isolados, salvo indicação em contrário, deverão ter 

características especiais quanto à propagação e auto extinção do fogo (antiflam). 

Os condutores para alimentação de iluminação e tomadas em eletrodutos, deverão ter 

isolamento para 450/750 v, por exemplo, tipo Pirastic Antiflam da Pirelli. 

Os condutores da entrada subterrânea e dos alimentadores dos quadros, pelo piso 

serão isolados para 0,6/1KV, por exemplo, tipo Sintenax Antiflam da Pirelli. 

As seções dos condutores serão indicadas nos diagramas unifilares. 

A enfiação dos condutores só deverá ser iniciada após a instalação, fixação e limpeza 

de toda a tubulação, e após a primeira demão de tinta nas paredes e antes da última demão. 

Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de parafina ou talco. 

Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas em 

hipótese alguma, emendas dentro dos eletrodutos. No caso de condutores com bitola a partir 

de 10 mm², somente serão permitidas ligações através de conectores de pressão. 

Deverão ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de 

conectores terminais de pressão, com anilhas plásticas para identificação dos circuitos e 

sequência de fases. 

Os condutores isolados deverão ser identificados pelas seguintes cores de seu 

isolamento: 

- Condutor fase = preto, vermelho ou amarelo. 

- Condutor neutro = azul-claro 

- Condutor terra = verde-amarelo ou na ausência deste, verde. 

- Condutor retorno = branco 

 

8- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Os quadros de distribuição de energia elétrica serão metálicos, tipo embutir, com 

moldura e porta, contendo disjuntores bipolares e unipolares, com interruptores diferenciais-

residuais, com características conforme apresentado nos diagramas unifilares e quantidades, 

capacidades e características conforme relação de materiais. 

Os quadros deverão possuir, além dos barramentos para as fases, barramentos para o 

neutro e o terra. 

Serão instalados com seu centro a 1,50m do piso acabado. 
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Terão plaquetas de identificação, fixadas em suas portas frontais Todos os circuitos 

serão identificados, nos quadros, com etiquetas fixadas junto aos disjuntores, anilhas plásticas 

com a numeração dos circuitos junto aos condutores. 

Nos quadros de distribuição, a entrada de energia será comandada e protegida por 

disjuntores conforme diagramas unifilares. 

Os quadros de distribuição conterão módulos de reserva para futura ampliação, 

conforme diagramas unifilares. 

Todos os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores nos seus respectivos quadros 

de distribuição, conforme diagramas unifilares. 

Todos os materiais deverão ser de boa procedência e da melhor qualidade.  

Os eletrodutos serão do tipo rígido com rosca nas duas pontas de PVC, do tipo 

mangueira corrugada Tigre ou mangueira lisa com parede 3mm. 

As curvas, luvas, buchas e arruelas deverão ser de mesmo material dos eletrodutos, de 

fabricação da Tigre, Amanco, Tupy, Vulcan ou similar. 

As buchas e arruelas serão de latão galvanizado, nos diâmetros compatíveis com os 

eletrodutos. 

Caixas de embutir: 

- 4x2” - Retangular 

- 4x4” - Quadrada 

- 4x4” - Octogonal 

Os condutores serão de fabricação Pirelli, Siemens, Ficap ou similar, isolamentos 

especiais quanto à propagação e auto extinção de fogo, singelo, tipo: 

- Isolamento para 450/750 v - Tipo Pirastic Antiflam. 

- Isolamento para 0,6/1KV - tipo Sintenax Antiflam. 

Interruptores: 

- Interruptor simples de 1, 2 e 3 teclas de 10A/250 v, Fame, Tramontina ou similar. 

- Interruptor paralelo, de 10A/250 v, Fame, Tramontina ou similar. 

- Tomada 2P + Terra da Fame, Tramontina ou similar. 

- Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410 “Os quadros de distribuição destinados a 

instalações residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência:” 

 

ADVERTÊNCIA 

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação 

inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são 

sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior 

corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por 

outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior 

seção (bitola). 
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2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção 

contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa 

aparente. 

Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a 

chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica 

apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais 

qualificados. 

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE 

MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS 

USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO. 

OBS: Caso algum disjuntor não possa ser desligado, sem aviso prévio aos usuários de 

determinados equipamentos, este deverá ser provido de acessório próprio ou de algum tipo de 

sinalização, que permita seu funcionamento normal. Jamais fazer uso de fitas adesivas. 

Lembramos que somente o eletricista qualificado deverá ter contato com os painéis. 

 

9- DEMANDA E CARGAS 

As potências indicadas nos equipamentos e que serão utilizadas para 

dimensionamento dos sistemas, serão tomadas por base em dados de mercado e quando da 

falta deste em equipamentos similares. 

Os valores apontados em projeto devem ser considerados como limites. Caso os 

equipamentos comprados futuramente e/ou recebidos em obra, com características diferentes 

aos projetados, deverá ser verificada a nova carga, a fim de compatibilizar a alimentação dos 

mesmos. 

 

10- ATERRAMENTO 

O aterramento da edificação será único, sendo que todas as ligações dos condutores 

de terra serão interligadas a barra de terra do painel geral de energia. 

Todas as partes metálicas da edificação, como as tubulações, eletrocalhas, perfilados, 

as carcaças dos equipamentos e qualquer outro elemento metálico deverão estar ligados à 

barra geral de terra. (utilizar conectores de aperto mecânico). 

 

11- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

Cabe ao contratado, manter pessoal de nível técnico ou superior, com atribuições 

definidas em lei e experiência profissional compatível com o porte e natureza da obra, para 

além da condução das equipes de montagem, manter o contexto do projeto atualizado face às 

alterações que porventura forem introduzidas. 

 

12- ENSAIOS E ACEITAÇÃO FORMAL DAS INSTALAÇÕES 
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Como procedimentos básicos, de inspeção e testes das instalações, devem ser 

observadas as exigências do Capitulo VII da NBR-5410, devendo o contratado dispor dos 

meios técnicos para tais procedimentos, sem ônus ao contratante. 

A aceitação formal e final das instalações fica condicionada a: 

 Execução dos testes, ensaios e inspeções previstas neste escopo; 

 Aceitação formal das companhias concessionárias; 

 Fornecimento dos certificados de garantia dos equipamentos. 

Faz parte da documentação final da obra, a entrega dos certificados de testes de todos 

os equipamentos e segmentos da instalação. 

Deverão ser executados os testes, ensaios e análises abaixo: 

 Medição da resistência de isolação (cabos e dispositivos). 

 Tensão aplicada. 

 Inspeção visual de todos os dispositivos e condutores, de energia e comando. 

 Medição e certificação dos sistemas de aterramento. 

 Testes de continuidade e operacionais de comando. 

 Calibragem geral dos reles de proteção. 

 Analise dos certificados dos equipamentos fornecidos. 

 

13- EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÒES 

Antes da execução das instalações projetadas, deverão ser compatibilizadas as 

características técnicas / executivas das mesmas, quando da aquisição dos equipamentos as 

quais as instalações atenderão todos os ambientes. 

 

14- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: Luis Claudio de Lima 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Registrado no CREA MG sob o n°: 187718 

Fone para contato: (37)999223894 – (35)999063894 

E-mail para contato: luislimaengcivil@hotmail.com 
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15- LISTA DE MATERIAIS 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00  

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  2,00  

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00  

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00  

INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5KA(LINHA BRANCA)2P 25A 30MA-AC 
EZR9R33225 SCHNEIDER OU COMPATÍVEL 

UN  1,00  

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CORRENTE NOMINAL 
DE 175V-40KA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  3,00  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  172,50  

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  64,00  

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  3,30  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  71,80  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  383,20  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  71,80  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  125,00  

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  8,00  

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00  

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN  3,00  

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  3,00  

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN      2,00  

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN      1,00  

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN      2,00  

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN      1,00  
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CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN      1,00  

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS 

UN      57,00  

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 20 M 

UN      1,00  

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO 

UN      64,00  

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  8,00  

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  2,00  

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  4,00  

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  4,00  

REFLETOR COM LÂMPADA LED 200W - BRANCO FRIO 24.000 LUMENS UNIDADE  8,00  

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM 

UN      8,00  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO 
FUNDIDO 

U  3,00  

 

 

 


