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TOMADA DE PREÇOS Nº. 13/2021.
MEMORIAL DESCRITIVO
Objeto: Revitalização da Iluminação da Praça Matriz do município de Tanabi –
SP (Convênio 101135/2021.)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
I – O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
mínimas e fixar as características técnicas a serem observados na apresentação das propostas
técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta nos já levantados quantitativos e
valores.
II – As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.
III – 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 e Norma de
Revisão da NB-143 (02:125.01-001.2000), aplicáveis ou outras, necessárias para cada caso na
execução da obra.
IV – As firmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos
executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e no caso de dúvidas, os
proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria de
Obras e Saneamento da Prefeitura Municipal de Tanabi, devendo todas as dúvidas serem
sanadas antes da apresentação das propostas.
V – A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP de execução da obra
do engenheiro responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as especificações dos
serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.
VI – A Prefeitura Municipal de Tanabi fornecerá à firma empreiteira o projeto básico de
Arquitetura, e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento, assim como a
orientação necessária para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergência
para a implantação do projeto, com relação a quantificação da planilha orçamentária, isso tudo
ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.
VII – Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes,
sinistros ou faltos graves, também a terceiros.
VIII – 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. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.
Placa de identificação para obra
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O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma 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 do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de
São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não
remunera as placas dos fornecedores.
1.2.
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de
aparelho de iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; remunera também a seleção e a
guarda das peças reaproveitáveis, que deverão ser armazenadas no almoxarifado municipal.
2. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES
2.1.
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de
6,00 m
O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 6,00 m, em aço
SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mãode-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de
concreto para a fixação. 01 poste deverá ser instalado no local de um existente anteriormente,
e os outros 05 postes em locais novos definidos em projeto.
2.2.
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm
- h= 400 mm
O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido,
diâmetro de 300 mm e altura de 400 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a instalação da caixa.
2.3.
Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado
e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 3/4" x 3
m. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da
haste.
2.4.
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo
de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
2.5.

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
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acessórios
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 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 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". Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
2.6.
Reaterro manual para simples regularização sem compactação
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução
dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para simples
regularização sem compactação.
2.7.
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
2.8.
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
2.9.
Poste republicano 2 luminárias
O item remunera o fornecimento e instalação de poste e globos do tipo republicano com 2
globos, com as mesmas dimensões e características dos postes existentes deste modelo.
2.10.
Poste republicano 1 luminária
O item remunera o fornecimento e instalação de poste e globo do tipo republicano com 1
globo, com as mesmas dimensões e características dos postes existentes deste modelo.
3. LUMINÁRIAS
3.1.
Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência
mínima 118 lm/W
Luminária modular LED pública 200W, com corpo fabricado em alumínio injetado, com
pintura eletrostática, vidro temperado, fonte de luz de alta eficiência luminosa com
certificação norma IES LM80, dissipador em alumínio injetado, para fixação em pétalas, com
braço articulado para orientação da luz. Eficiência luminosa mínima do conjunto: 125 lm/w,
temperatura de cor 5.000K (± 275K). Sistema de conectores IP67 de engate rápido,
conectando os módulos de LED individualmente. As fontes de alimentação são montadas em
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alojamento isolado termicamente para otimizar a dissipação de calor e possuem grau de
proteção IP 67. Tipo de proteção eletrônica: curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente,
sobrecarga e sobreaquecimento. A luminária deverá possuir protetor de surto de 10kva
independente da fonte de alimentação. Suporte de fixação para braços e topo de postes, fixado
através de parafusos de cabeça Halen fabricados em aço inox 304. Sistema de ajuste de
inclinação de até 180 graus, possibilitando angulação na instalação, manutenção sem uso de
ferramentas. Garantia de 5 anos para as partes elétricas/eletrônicas, vida útil mínima do
conjunto de 80.000 horas. Deverá ser fornecido laudo de ensaio fotométrico da luminária por
laboratório homologado pelo INMETRO, e atender todos os requisitos da portaria 20 de 2017.
O proponente deverá fornecer curva IES da luminária para avaliação da secretaria de obras.
Deverá ser apresentado catálogo para comprovação das especificações técnicas juntamente
com a Proposta de preços, sob pena de desclassificação.
3.2.
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro
luminárias
O item remunera o fornecimento de cruzeta reforçada, em ferro galvanizado a fogo, para a
fixação de quatro luminárias externas; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação da cruzeta.
Deverão ser instaladas nos postes altos, conforme projeto.
3.3.
Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm,
eficiência mínima 107 lm/W
O item remunera o fornecimento de luminária led retangular para parede ou piso, fonte de luz
de alta eficiência luminosa com certificação norma IES LM80, com braço articulado para
orientação da luz, composta por módulos led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 e
6.000 K, fluxo luminoso de 10.838 até 12.150 lm, facho luminoso aberto, vida útil mínima do
conjunto de 80.000 horas, potência de 86 até 120 W, driver multitensão compatível com
limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 107 lm/W, corpo em alumínio
com pintura eletrostática, em várias cores, IP67. Remunera também o suporte para fixação na
parede ou piso, caso seja necessário. Não remunera o guindaste; remunera também
equipamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra para a instalação completa da luminária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
I – A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e
demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos
de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados,
desde que os mesmos não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as
recomendações dos fabricantes.
II – A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da
empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.
III – Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria
final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período
este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer
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solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos.
IV – Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo,
qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade
por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no código civil.
V – Execução de Dispositivo para captação de água deverá seguir todas as normas vigentes,
qualquer alteração deverá ser descrita e informada para aprovação junto a secretaria de obras
do município de Tanabi-SP.
VI – Todos os equipamentos e afins instalados, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Tanabi.
VII – Sinalizações de trânsito, assim como placas de avisos no decorrer da obra para a
segurança dos munícipes e prevenção de acidentes são de responsabilidade da empreiteira
contratada, sendo total responsável por eventuais acidentes ocorridos na obra na ausência das
mesmas.
VIII – A construtora após o termino da obra se compromete a entregar o laudo técnico de
controle tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços,
conforme normativas do DNIT, o laudo deverá ser protocolado junto a prefeitura municipal
de Tanabi e encaminhado a Secretaria de Obras do município.
IX – A execução dos serviços descritos deverá ser realizada com aviso prévio junto a
prefeitura municipal de Tanabi, devendo obrigatoriamente o acompanhamento de um
funcionário designado pela secretaria de obras. Serviços de sinalização viária deverão ter
aviso prévio para acompanhamento junto a secretaria de trânsito do município.
X – A Poda das árvores que eventualmente atrapalhem o processo de recape junto ao
maquinário da contratada deverá ser avisada com no mínimo 07 dias de antecedência do
início dos serviços, para que a prefeitura municipal possa realizar a mesma, bem como a
limpeza dos galhos nas vias.
OBS: - OS SERVIÇOS DESCRITOS E OU SOLICITADOS NO PRESENTE MEMORIAL,
NO QUE SE REFERE A FORMA TÉCNICA DE EXECUÇÃO, QUANTIFICAÇÃO, ETC,
MESMO QUE NÃO DESCRITOS EM TODAS AS ETAPAS QUE FAZEM PARTE DA
EXECUÇÃO DOS MESMOS, OU CASO OCORRA DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
CALCULOS OU QUANTIFICAÇÕES, CORRERÃO POR CONTA E RISCO DA
CONTRATADA.
Tanabi, 17 de agosto de 2.021.

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
PREFEITO DE TANABI-SP.

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
Engª Civil CREA 5063407242

