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1 - OBJETIVO :

A presente especificação descreve sobre os serviços e materiais das instalações da rede de lógica e
telefônica interna (cabeamento estruturado) do prédio do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe -
COREN, em Aracaju/SE.

2 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

2.1 - Norma ANATEL de rede telefônica interna.

2.2 - Prática TELEBRAS 235-520-600 (projeto de rede telefônica em edifícios ).

2.3 - Norma TELEBRAS 2243115 - 1 / 02 (projeto de tubulação predial).

2.4 – Normas ABNT.

2.5 – Norma ANSI/TIA/EIA 568B – Telecomunications Industry/Electronics Industry Association.

2.6 – Norma ANSI/TIA/EIA 568B-1 part. 1 – General Requeriments.

2.7 – Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2 – Part. 2 – Balanced Twisted – Pair Cabling Components.

2.8 – Norma ANSI/TIA/EIA  568B.3 – Part. 3 – Optical Fiber Cabling Components Standard.

2.9 – Norma EIA 310.D – Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipaments.

3 - PROJETO :

As instalações da rede de lógica e telefônica interna (cabeamento estruturado) foram projetadas de
acordo com os dados específicos e detalhados em projeto,  que deverão prevalecer,  nos casos que houver
dúvidas ou omissões,  sendo sempre atendidas  e repeitadas na seguinte sequência,  normas  ABNT,  normas
TELEBRAS, normas ANATEL e projeto. 

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 – INSTALAÇÃO REDE ESTRUTURADA;

4.1.1 – Os cabos UTP categoria 6 serão afastados no mínimo 12cm das lâmpadas fluorescentes ou reatores.

4.1.2 -  Toda  transição  entre  tubulação  aparente  e  embutida,  serão  efetuadas  através  de  caixas  de
passagem.

4.1.3 - Toda entrada de eletrodutos nas caixas de passagem, centros de distribuição, quadro de distribuição
geral e caixas para tomadas, serão com buchas e arruelas de alumínio.

4.1.4 - Não serão permitidas emendas de fios ou cabos no interior dos dutos ou caixas de passagem.

4.1.5 -  A fiação  de  alimentação  do  aterramento  do  quadro  de  distribuição  geral  telefônico  e  rack  será
mostrada no projeto de instalações elétricas.
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4.1.6 - Preliminarmente à passagem do cabo deve ser feita uma identificação provisória com fita adesiva nas
duas extremidades.

4.1.7 - O raio de curvatura de um cabo UTP categoria 6 deverá ser no mínimo 4(quatro) vezes o seu diâmetro
externo.

4.1.8 - Durante o lançamento do condutor, não deverá ser aplicada força de tração excessiva. para um cabo
UTP categoria 6, o máximo esforço admissível deverá ser de 110 n, o que equivale aproximadamente ao peso
de uma massa de 10 kg.

4.1.9  -  A  empresa  contratada  deverá  deixar  no  interior  da  tubulação  de  entrada  arame  guia  14BWG
galvanizado, para facilitar a instalação do cabo telefônico (caso haja necessidade de trocá-lo).

4.1.10 - As conexões efetuadas entre os pinos das tomadas e os cabos UTP categoria 6, deverão ser feitas por
ferramenta apropriada.

4.1.11 -  O quadro telefônico assim como os racks deverão ser vinculados a malha de terra projetada no
projeto elétrico, sendo ligada através de um condutor isolado, tipo cabo rígido, 750VCA, 75ºC, com seção
circular menor ou igual a 10 mm², indicada no mesmo.
4.1.12 -  Quando  os  eletrodutos  de  PVC ou  ferro,  forem cortados,  os  mesmos,  deverão  ter  as  rebarbas
provenientes do corte, escariadas, no intuito de evitar avarias, quando iniciar as instalações de fios ou cabos
nas tubulações.

4.1.13 - Os cabos UTP categoria 6 serão instalados considerando-se as seguintes folgas:

4.1.13.1 - Na extremidade da tomada de parede RJ-45(m8v), 30cm.

4.1.13.2 - Na extremidade do armário de distribuição, racks ou caixas de passagem 3,0m.

4.1.14 - Os cabos UTP categoria 6 não devem ser apertados, assim como, pregos ou grampos não podem ser
utilizados para fixação.

4.1.15 - Não será permitida a passagem de outros cabos de sinal (som, alarmes, sinalização, etc) ou de rede
elétrica através da infraestrutura de proteção de cabeamento da rede local.

4.1.16 - o cabo  UTP categoria 6 terá os pares trançados assegurando de que não mais de 13mm dos pares
sejam destrançados nos pontos de terminação (painel de conexão e tomadas).

4.1.17 - Os cabos UTP categoria 6 deverão entrar e sair das principais áreas em ângulos de 90º, respeitando o
raio de curvatura dos cabos.

4.1.18 - As tomadas nas áreas de trabalho devem ser instaladas a uma altura mínima de 30cm do piso ou
conforme indicação no projeto.

4.1.19 - As caixas onde serão instaladas as tomadas devem ter dimensões mínimas para acomodar dois
conectores RJ-45(m8v) e 10cm de cabo UTP categoria 6.

4.1.20 - O espaçamento máximo entre os fixadores que irá suportar as canaletas deverão ser de 1,5m.

4.1.21 - Toda a tubulação que estiver enterrada em locais que passam viaturas deverão ser envelopadas em
concreto com dimensões indicadas em projeto.

4.1.22 - O espaçamento máximo entre os fixadores ou mão francesa que irão suportar as eletrocalhas será de
2,0m.

4.1.23 – Os condutores instalados no shaft deverão atender aos detalhes indicados em projeto. 

5 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:
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5.1 - INSTALAÇÃO REDE ESTRUTURADA;

5.1.1 - Os blocos para ligação dos fios e cabos telefônicos serão do tipo M10 - p – 10 pares, pinos estanhados
com proteção elétrica (módulos protetores PEI-N), fabricantes BARGOA, ELMA, SPLICE ou similar.

5.1.2 - Os condutores para ligação das tomadas e blocos serão do tipo interno, UTP (cabo de par trançado não
blindado)  4(quatro)  pares,  estanhados,  categoria  6,  referência  fast-lan  plus  –  600  Mhs,  fabricantes
FURUKAWA, 3M, AMP ou similar.

5.1.3 - As tomadas (conectores) serão do tipo RJ-45(M8v), categoria 6, fêmea branca, corpo termoplástico de
alto impacto não propagante à chama, fabricantes PIAL LEGRAND, FURUKAWA, 3M, AMP ou similar.

5.1.4 - As caixas de passagem utilizadas para as ramificações dos cabos UTP’s ou fibra óptica dos pavimentos
do prédio, serão em ferro, de sobrepor, com dimensões indicadas em projeto, fabricantes  POWER, CEMAR,
TAUNUS ou similar.

5.1.5 -  As abraçadeiras para fixação dos fios e cabos, serão galvanizadas à fogo, fabricantes  INDUMETAL,
FORJASUL, MECRIL ou similar.

5.1.6 - As tomadas (conectores)  RJ-45(M8v) serão instaladas diretamente sobre a canaleta,  duas posições
(portas), placas altas, para canaleta evolutiva  DLP, fabricante  PIAL LEGRAND, HELLERMANN, DAYSA ou
similar.

5.1.7 -  Os  anéis  guias  serão  de  rosca  soberba  nº03,  galvanizados  à  fogo,  fabricantes  INDUMETAL,
FORJASUL, MECRIL ou similar.

5.1.8 - Os painéis de conexão (patch panel) serão os indicados em projeto, categoria 6, corpo fabricado em
termo plástico de alto  impacto não propagante à chama,  painel  frontal  construído em chapa de aço com
espessura de 1,5mm, com proteção contra corrosão, pintura resistente a riscos, fabricantes FURUKAWA, 3M,
AMP ou similar.

5.1.9 –  As canaletas  e acessórios  a serem utilizadas serão do tipo evolutiva sistema  DLP,  fabricadas  em
material auto extinguível, nas dimensões indicadas em projeto, fabricantes  PIAL LEGRAND, HELLEMANN,
DAYSA ou similar.

5.1.10 - Os eletrodutos, luvas e curvas, quando usados abrigados embutidos nos pisos ou paredes, serão de
PVC rígido preto, fabricantes TIGRE, AMANCO, FORTILIT ou similar.

5.1.11 - Toda tubulação aparente deve ser de ferro esmaltado para locais abrigados, e galvanizados à fogo por
dupla imersão para uso ao tempo, fabricantes POLAR, TUPY, DAYSA, MANESMANN ou similar.

5.1.12 - As buchas e arruelas de alumínio serão de alumínio anodizado, fabricantes WETZEL, TRAMONTINA,
DAYSA ou similar.

5.1.13 - As abraçadeiras para fixação dos fios ou cabos nas madeiras dos shafts ou quadros de distribuição,
serão galvanizadas à fogo por dupla imersão, fabricantes FORJASUL, INDUMETAL, MECRIL ou similar.

5.1.13 - As caixas de passagem de 10cmx5cmx5cm, utilizadas para acomodação das tomadas embutidas na
parede serão do tipo PVC, fabricantes TIGRE, AMANCO, FORTILIT ou similar.

5.1.14 –  As eletrocalhas a serem utilizadas serão do tipo “U”, perfuradas, galvanizadas à fogo por dupla
imersão,  com  tampas,  aparentes,  dimensões  e  detalhes  indicados  em projeto,  fabricantes  MOPA,  SISA,
WETZEL ou similar.

5.1.15 -  Os  racks  a  serem utilizados  para  suporte  e  fixação  de  equipamentos  e  ou  acessórios  do
cabeamento estruturado, serão do tipo rack fechado, preto, tampa frontal em acrílico, transparente, com
dois ventiladores cada, detalhados e indicados em projeto, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar.
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5.1.16 - Para acomodação e organização dos cabos nos racks, serão utilizados guias de cabos fechados, com
dimensões de 1Ux19”, preto, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar.

5.1.17 - O cabo para ligação dos blocos (CD.4) ao Quadro de Distribuição Geral Telefônico(DG) será do tipo
CIT/ 50– 20P(TRONCOS), fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, FICAP ou similar.

5.1.18  –  O  cabo  de  fibra  óptica  a  ser  utilizado  será  tipo  multimodo,  quatro  fibras,  tipo  fiber-lan
indoor/outdoor, retardante a chama, diâmetro do núcleo de 50µm, fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, AMP ou
similar. 

5.1.19 – Os distribuidores internos ópticos (dio) a serem utilizados serão para até 06 (seis) fibras multimodo,
módulos básicos, confeccionados em aço, resistentes e protegidos contra corrosão, cor preta, modelo  STA
145, conector SC, fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, 3M ou similar.

5.1.20 – Os kits de conexões a serem utilizados serão compostos por 2(dois) pig tails e 2(dois) adaptadores
ópticos para conectores do tipo ST.

5.1.21 - As réguas de tomadas a serem utilizadas nos racks serão de 8(oito) posições, pinos chatos, 2P+T,
fabricantes LEADERSHIP, INTRAL, PIAL ou similar.

5.1.22 –  As  emendas,  curvas  horizontais  e  verticais,  tampas  e  mãos  francesas  a  serem utilizadas  para
eletrocalhas, serão galvanizadas à fogo  por dupla imersão, fabricantes MOPA, SISA, MOFERCO ou similar.

5.1.23 -  Para  identificação  dos  pontos  de  acesso  da  rede  serão  utilizadas  anilhas  de  identificação  alfa
numérico, fabricantes HELLERMAN, SIEMENS, PIAL ou similar.

6 – TESTES ELÉTRICOS:

Os testes elétricos a serem efetuados na rede de lógica e telefônica interna (cabeamento estruturado),
serão de transmissão,  identificação  e continuidade,  resistência  de isolamento  e  certificação  de rede para
categoria 6.

7 - GENERALIDADES :

7.1 - Todo o material deverá atender ao especificado neste memorial, sendo obrigado a ser apresentado a
supervisão da obra antes de sua utilização.

7.2 - Após a conclusão da construção, a empresa contratada deverá solicitar a TELEMAR à aceitação para a
instalação do cabo alimentador (o projeto está aprovado).

7.3 - Os equipamentos a serem utilizados para funcionamento do cabeamento estruturado (elementos ativos)
serão definidos e especificados pela contratante.

7.4 - a empresa contratada deverá apresentar no término dos serviços o teste de certificação do cabeamento,
acompanhado do relatório específico.

7.5 – Os patch cords e line cords poderão ser confeccionados com os próprios cabos UTP categoria 6 e
tomadas macho RJ-45(M8v), no entanto, deverão ser testados conforme discriminação do item 6.

8 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO :

8.1 - As medições dos serviços efetivamente executados serão efetuadas em conformidade com a
Especificação Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 
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8.2 - As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será
realizada ao término dos serviços. 
8.3 -  As  medições  dos  serviços  serão  mensais,  realizadas  pela  contratada  em conjunto  com  a
fiscalização da contratante, mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos
ou unitários, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante
vencedora, parte integrante do Contrato. 
8.4 -  A contratada deverá preencher  para  conferência,  o  Boletim de  Medição de Serviços,  cujo
modelo será fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital. 
8.5 - Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização, sem sua liberação ou aprovação, ou
executados de forma que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos
e nem pagos. 
8.6 - As medições serão elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto,
bem como, conferência no local.
8.7 -  Com base  no  Boletim  de  Medições  devidamente  assinado  e  liberado pela  fiscalização  da
contratante, a contratada emitirá a sua fatura mensal, a qual será encaminhada a Contratante com a
respectiva solicitação de pagamento. 

.

Aracaju, 10 de setembro de 2015

 

VICENTE PAULO C. MATOS FILHO.
ENG. ELETRICISTA 
CREA Nº 060449507-2
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