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Figura 1 – Fita em aço inoxidável (item 1 a 4) 

Figura 2 – Fita em aço inoxidável com fecho (item 5) 

Tabela 1 - Códigos 

Item 

Dimensões Código 

L (mm) E (mm) 
Comprimento 

(m) 

Enel Ceará, 
Goiás e Rio 

Enel São 
Paulo 

1 19±0,1 0,5±0,03 30 780632 338345 

2 19±0,1 0,8±0,03 25 780724 960210 

3 12,70±0,1 0,5±0,03 30 800250 404151 

4 9,52±0,1 0,5±0,03 30 780633 - 

5* 19,05 0,7 1,5 251927 - 

6 9,52 0,65 1,5 6816297 - 

Nota: O item 5 deve ser fornecido com fecho de espessura 1,5mm, conforme indicado na 
Figura 2. 
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1 - Material 

Aço inoxidável 316L, grau de ferro FE-2 conforme ABNT NBR 6653. 

2 - Características Construtivas 

a) Utilização: a fita deve ser utilizada na fixação de eletrodutos ou caixas em poste;

b) As bordas da fita devem ser aparadas e não devem apresentar arestas vivas, rebarbas ou outros defeitos que

dificultem o seu emprego ou que possam causar acidentes;

c) A fita corretamente instalada deve suportar os esforços indicados na Tabela 6 da ABNT NBR 6653;

d) A fita quando submetida ao ensaio de dobramento não deve apresentar trincas na face externa;

e) A fita deve possuir alta resistência a intempéries, alta resistência a corrosão e baixa permeabilidade

magnética;

f) Composição química conforme ABNT NBR 5601.

3 - Identificação 

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Mês e ano de fabricação.

3.1 - Na embalagem 

As embalagens devem ser identificadas com, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Destinatário e local de entrega;

c) Mês e ano de fabricação;

d) Número desta norma;

e) Classe do material;

f) Acabamento superficial;

g) Nome Enel;

h) Identificação completa do conteúdo (tipo e quantidade);

i) Número da ordem de compra e nota fiscal;

j) Tamanho, forma, massa bruta e líquida e dimensões da embalagem.

4 - Ensaios 

4.1 - Ensaios de Tipo 

a) Inspeção visual e dimensional;

b) Tração, conforme a ABNT NBR 6673;

c) Dobramento, conforme a ABNT NBR 6653.
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4.2 - Ensaios de Recebimento 

Alínea a) do item 4.1. 

4.3 - Amostragem 

1 fita para cada 5 toneladas, conforme a ABNT NBR 6653. 

5 - Transporte, Embalagem e Acondicionamento 

a) A fita deve ser fornecida em rolo de comprimento indicado na Tabela 1; 

b) O item 5 deve ser fornecido em caixa de papelão paletizada com 30 cintas cada caixa; 

c) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, às condições de armazenagem e ao 

manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuário.  

6 - Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Goiás, Enel Distribuição Rio e Enel Distribuição 

São Paulo, deve-se ter protótipo previamente homologado. 

7 - Garantia 

18 meses a partir de sua entrada em operação ou 24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro. 

8 - Normas e Documentos Complementares 

ABNT NBR 5601, Aços inoxidáveis – Classificação por composição química; 

ABNT NBR 5903, Produtos Planos Laminados de Aço – Terminologia; 

ABNT NBR 6653, Fitas de Aço para Embalagem; 

ABNT NBR 6673, Produtos Planos de Aço - Determinação das Propriedades Mecânicas à Tração. 
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		CÓDIGO DE MATERIAL		Normas de Construção		Indice		Aplicação		Largura (mm)		Espessura (mm)		Comprimento (m)		Individual 		Conjunto 		Garantia (meses)

		4719353		ABNT NBR 6653		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		19		0,5		30		Saco Plástico		Caixa de papelão		24

		338345		ABNT NBR 6653		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		19		0,5		30		Saco Plástico		Caixa de papelão		24

		6770650		ABNT NBR 6653		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		19		0,8		25		Saco Plástico		Caixa de papelão		24

		6775801		ABNT NBR 6653		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		12,7		0,5		30		Saco Plástico		Caixa de papelão		24
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		6772350		ABNT NBR 6653		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		19,05		0,7		1,5		Saco Plástico		Caixa de papelão		24

		6816297		ABNT NBR 6654		AÇO INOXIDÁVEL 316L		Fixação de eletrodutos e caixas em postes		9,52		0,7		1,5		Saco Plástico		Caixa de papelão		24
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Fita de Aço Inoxidável Para a Fixação de Eletrodutos e Caixas em Postes



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ERROR:#NAME?

				3		Material 		ERROR:#NAME?

				4		Aplicação		ERROR:#NAME?

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		ERROR:#NAME?

				7		Espessura (mm)		ERROR:#NAME?

				8		Comprimento (m)		ERROR:#NAME?

				9		Embalagem

				10		Individual		ERROR:#NAME?

				11		Conjunto		ERROR:#NAME?

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		ERROR:#NAME?



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		19

				7		Espessura (mm)		0,5

				8		Comprimento (m)		30

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		19

				7		Espessura (mm)		0,5

				8		Comprimento (m)		30

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Fita de Aço Inoxidável Para a Fixação de Eletrodutos e Caixas em Postes



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		19

				7		Espessura (mm)		0,8

				8		Comprimento (m)		25

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Fita de Aço Inoxidável Para a Fixação de Eletrodutos e Caixas em Postes



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		12,7

				7		Espessura (mm)		0,5

				8		Comprimento (m)		30

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Fita de Aço Inoxidável Para a Fixação de Eletrodutos e Caixas em Postes



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		12,7

				7		Espessura (mm)		0,5

				8		Comprimento (m)		30

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		9,52

				7		Espessura (mm)		0,5

				8		Comprimento (m)		30

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Fita de Aço Inoxidável Para a Fixação de Eletrodutos e Caixas em Postes



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6653

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		19,05

				7		Espessura (mm)		0,7

				8		Comprimento (m)		1,5

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 6654

				3		Material 		AÇO INOXIDÁVEL 316L

				4		Aplicação		Fixação de eletrodutos e caixas em postes

				5		Características Específicas

				6		Largura (mm)		9,52

				7		Espessura (mm)		0,7

				8		Comprimento (m)		1,5

				9		Embalagem

				10		Individual		Saco Plástico

				11		Conjunto		Caixa de papelão

				12		Garantia

				13		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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