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Tabela de Honorários Mínimos – AEAAV 
 
 

EENNGGEENNHHAARRIIAA  EELLÉÉTTRRIICCAA  
 
TABELA I – ÁREA CONSTRUÍDA 
 
H = F x I x S 
 
F= Fator Multiplicativo = 0,0067 
I = custo estimado da obra em m² 
(ver indicadores na tabela de Edificações) 
 
S = Área 
 
PROJETOS REPETIDOS OU PAVIMENTO TIPO 
 

Repetições Valores de R 

01 n 05 1,25 

06 n 10 1,50 

11 n 20 1,80 

21 n 2,00 

 
R = fator multiplicativo do valor dos honorários 
 
n = número de repetições 
 
 
 
TABELA II – EXTENSÃO LINEAR (LINHA RURAL) 
 

Extensão  Valor 

Até 75 metros 0,574 CUPE 

De 75 até 200 metros 0,717 CUPE 

De 200 até 500 metros 0,861 CUPE 

De 500 até 1.000 metros 1,004 CUPE 

Acima de 1.000 metros 1,004 CUPE + 10%/km 
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Incluso posto de transformação em poste ou plataforma, e processo de aprovação 
na concessionária. Os levantamentos topográficos serão contratados as parte. 
 
 
TABELA III – CAPACIDADE INSTALADA 
  
(Cabines de força / Substações) 
 

Capacidade Valor 

Até 225 kva 1,435 CUPE 

De 225 até 500 kva 2,009 CUPE 

De 500 até 1.000 kva 2,870 CUPE 

Acima de 1.000 kva 4,306 CUPE 

 
Incluso projeto completo, processo de aprovação na concessionária e relação de 
material. 
 
 
 
TABELA IV – HORA TÉCNICA 
 

Consulta Técnica .....................................0,100 CUPE / hora 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
1 – ENQUADRAMENTO 
 
Os projetos deverão ser apresentados contendo os seguintes elementos: 
 

 Planta baixa de cada pavimento ou setor na escala 1:50 com indicação da 
posição e tipo dos pontos de luz e acionamentos (comando); 

 Projetos de condutores e de tubulações com respectivos 
dimensionamentos e divisão de circuitos; 

 Indicação de circuitos e potencia dos pontos de consumo; 

 Detalhes necessários à perfeita compreensão do projeto; 

 Diagrama unifilar e dimensionamento dos dispositivos de proteção; 

 Cargas dos circuitos parciais e totais da instalação; 

 Tubulação telefônica; 

 Tubulação para interfaces / porteiro; 



                                 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Rua José de Alencar nº 229 – Jd. Planalto – Valinhos - SP – Cep:13270-350  
Fone/Fax: (19) 3849.3824 –site: www.aeaavalinhos.com.br – e-mail: aeaavalinhos@yahoo.com.br  

Nosso número na ART é 094 

 Tubulação para tv; 

 Ramal de entrada e medição / substações quando necessário; 

 Processo de aprovação na concessionária. 
 
1.1 – utilidades adicionais: acrescentar 5% da tabela / tópicos) 

 

 Cablagem telefônica; 

 Central privada de comutação telefônica (PABX, PBx, etc); 

 Rede de sonorização ou chamada; 

 Rede de informática; 

 Redes de relógios sincronizados; 

 Redes de alarme contra incêndio ou roubo; 

 Geração ou iluminação de emergência; 

 Iluminação externa; 

 Circuito fechado de televisão. 
 
 
ATUALIZAÇÃO 

 
Ajustar os valores da Tabela de Honorários seguindo variação 
definida pelo CUPE específ ico (Custo Unitário Pini de Edif icações) 
bimestral, que será fornecida pela AEAAV.  
Esta Tabela sofrerá uma revisão inicial após um ano de seu registro em 
cartório e depois a cada dois anos para ajustes necessários.  

 
 
 
A presente tabela foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
na data de 20/07/2011, com aplicação a partir de 01/08/2011. 


