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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
Obra: Contratação de Empresa para a Execução de iluminação na pista de atletismo - 
Ginásio Mário Covas. 
 
 
Local: Rua São Paulo, S/Nº – Jd. Planalto – Município de Registro - São Paulo CEP: 
11.900-000. 
 
 
Coordenadas Geográficas: Latitude: 24°29'46.6"S Longitude: 47°51'21.9"W 
 
 
 

e  
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1. Generalidades:  

 
O presente memorial descritivo visa apresentar as especificações técnicas para a 
Contratação de Empresa para a execução de iluminação na pista de atletismo - Ginásio 
Mário Covas. 
Também se destina aos critérios para contratação de serviços de engenharia, com 
fornecimento de material e de mão-de-obra, nos padrões construtivos estabelecidos no 
Croqui de Implantação, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-
financeiro e Normas Técnicas pertinentes. Objetiva nortear a composição de preços por 
parte dos interessados, assim com orientar a fiscalização no acompanhamento dos serviços.  
 
2. Serviço Preliminar:  

 
2.1. Placa da Obra: 

Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, constituída por: chapa em 
aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 
Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações municipais. 
 
3. Serviços: 

 
3.1. Escavações e reaterros: 

Os serviços de movimento de terra, serão iniciados após a marcação topográfica dos postes 
PLC e caixas de passagem, obedecendo o descrito no Croqui de Implantação, Planilha 
Orçamentária e medido pelo volume escavado (m3).  
Os reaterros deverão ser devidamente compactados. 
 

3.2. Cabos, Eletrodutos e Caixas de Passagem: 
 

Cabo de cobre flexível de 2,5mm² e 16mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases: 
Cabos de 16mm2: Serão utilizados para as ligações da rede subterrânea do Quadro de 
Distribuição Geral, até as caixas de passagem dos postes PLC. 
Cabos de 2,5mm2: Serão utilizados para as ligações, das caixas de passagem de cada 
poste PLC, até as luminárias.  
O item remunera o fornecimento de cabo de 2,5mm2 e 16mm2, constituído por: condutores 
de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto 
termofixo HEPR, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com 
características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço contínuo, 0,6 / 1 kV. Remunera 
também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
Eletrodutos Corrugado PEAD, DN=50mm, com acessórios 
Serão utilizados para passagem dos cabos de fornecimento de energia para os postes de 
iluminação. O caminhamento será definido “in loco” pela Contratada. O item remunera o 
fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta densidade 
(PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para 
instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera 
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também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; 
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de 
calefação e fita de aviso perigo. 
 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²: 
Serão utilizados para a malha de aterramento, como também para as ligações entre caixa 
de inspeção do terra até o base do poste PLC. 
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha 
de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, 
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a 
mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
Caixas de Concreto Armado Pré-Moldado 
Deverão ser instaladas em cada poste, uma caixa de concreto armado pré-modado, para 
passagem dos cabos de fornecimento de energia para os postes. O item remunera por caixa 
instalada. 
 

3.3. Postes: 
Poste Telecônico Curvo, h=8,00m:  
O item remunera o fornecimento de poste telecônico curvo, com altura útil de 8,00 m, aço 
SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com prolongamento para engastar; materiais 
complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação 
completa do poste. 
 

3.4. Luminárias: 
O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led 
IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 e 6.000 K, fluxo luminoso de 16.000 até 17.475 lm, 
facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, POTÊNCIA DE 120W, driver multitensão 
compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 118 lm/W, 
corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=66. Remunera também equipamentos, 
materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa da luminária. 
 

3.5. Conexões: 
 
SplitBolt em latão para cabos:  
Serão utilizados para conexão dos cabos de cobre nú da malha do aterramento, para as 
bases dos postes. 
 
Conector olhal cabo/haste de 5/8´:  
Serão utilizados para conectar o cabo de cobre nú do aterramento nas hastes de 
aterramento. O conector para aterramento é do tipo olhal, reforçado, para cabo / haste de 
5/8", em latão forjado natural. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para 
a instalação do conector. 
 
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²:  
Serão utilizados para conectar o cabo de cobre nú na base dos postes, que vem do 
aterramento da caixa de inspeção.  
O terminal é estanhado com 1 furo e 1 compressão, para cabo de 16 
mm². Remunera também materiais acessórios para fixação como: parafuso sextavado em 
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aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; e porca sextavada em 
aço inoxidável de 1/4"; inclusive a mão de obra necessária para a instalação do terminal. 
 

3.6. Aterramento: 
Deverá ser executado malha de aterramento com cabo de cobre nú de 16mm2, seguindo o 
caminhamento dos postes, com a aplicação de hastes de aterramento e caixas de inspeção 
para cada PLC instalado. 
 
4. Considerações finais:  

 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, além de estar livre e desimpedida de 
entulhos, ferramentas, restos de materiais e em perfeitas condições de uso e segurança. 
Durante a execução da obra, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos, 
sem ônus para a Prefeitura Municipal de Registro, os materiais, equipamentos, etc., 
danificados pela CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras, 
residências no entorno e serviços existentes, sejam eles executados pela própria empresa 
ou por terceiros.  
 
A execução de todos os serviços que compõem a obra deverá obedecer às Normas da 
ABNT em vigor, visando garantir a qualidade e perfeita execução dos serviços e a 
segurança dos trabalhadores. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço 
que não satisfaça ao estabelecido neste. 
Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
 
Registro 05 de agosto de 2021. 
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