PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDAO

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: LUMINARIAS PUBLICAS
Local: ALTO DO CAPIVARI – CAMPOS DO JORDÃO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as
diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na
apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços
objeto desta.
As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no
local para melhor análise.
Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira
qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.
As firmas proponentes deverão apresentar propostas orçamentárias,
constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial
descritivo e projetos complementares anexos, e no caso de dúvidas, os
proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal da Estância
de Campos do Jordão, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da
apresentação das propostas.
A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP do
engenheiro responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS - DECONV – Email: deconv@camposdojordao.sp.gov.br

Rua Manoel Pereira Alves, 250 – Vila Abernessia. Tel: 12 – 3664 4112.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDAO

Estado de São Paulo

especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.
Todos

os

equipamentos

de

proteção

individual

serão

de

responsabilidades da empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades
decorrentes de eventuais acidentes, sinistro ou falta grave, também a terceiros.
A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer
serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial e
projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do
prazo determinado.

1.0 ILUMINAÇÃO

1.1 Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência
mínima 118 lm/W
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 14.160 até 17.475 lm, facho
luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 80 a 120 W, 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. Não remunera o poste; referência Comercial FLED 120SS06 da Fortlight, LEX01-S3M750 da Lumicenter, SL DURA-115 da Ledstar-Unicoba, GL216 da
Glight ou equivalente. Remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra
para a instalação completa por unidade de luminária.

1.2 Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma
luminária
O item remunera o fornecimento de braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00 m;
referência comercial Trópico ou equivalente, para fixação de uma luminária externa, inclusive
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do braço.

1.3 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo
O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em
termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200
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VA, inclusive o suporte de fixação.

1.4 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até
3/8"
O item remunera o fornecimento e instalação por unidade de conector em latão estanhado para
cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8.

1.5 Conector de derivação em alumínio bimetálico, para condutores
principais de seção nominal de 35 a 120 mm²
O item remunera o fornecimento e instalação por unidade de conector em alumínio bimetálico para
seção de 35 a 120 mm².

1.6 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR
90°C - baixa emissão de fumaça e gases
O item remunera o fornecimento de cabo 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; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil
0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo.

Campos do Jordão, 31 de agosto de 2022.

Jonatas Araújo de Carvalho
Eng. Civil / Responsável Técnico
CREA: 5061596181
ART:
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