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AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Abdon Batista 
OBRA: Aquisição de Luminárias para a Praça Central 
LOCAL: Rua João Santin – Centro – Abdon Batista – SC  
DATA: Outubro de 2018 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.0 OBJETIVO: 
O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais das luminárias 

a serem adquiridas para iluminação da praça central de Abdon Batista. 
 

2.0      DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:                  
O “Projeto” terá sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART da 

Profissional Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci, funcionária da AMPLASC – Associação dos 

Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina. 

 

3.0 DOS PROJETOS 
3.1.1 - Projeto Arquitetônico: 
- Detalhes 

- Locação. 

 

3.2 DAS APROVAÇÕES: 
Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 

projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. 

Cabe à empresa candidata ao fornecimento, a apresentação de uma amostra, conforme Detalhe 
01 do projeto, bem como do refletor a ser utilizado nos Detalhes 02 e 03. Esta amostra deverá ser 

entregue ao departamento de engenharia do município, com no mínimo quatro dias antes da 

apresentação das propostas. 

Caberá ao departamento de engenharia do município de Abdon Batista, emitir parecer referente a 

amostra apresentada, o qual deverá ser juntado a proposta. 

 

3.3 DOS MODELOS ESCOLHIDOS: 
3.3.1 MODELO 01 – DETALHE 01 

Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e 

espessura do tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e 

espessura de 2mm, detalhes em ferro chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os 

elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado.  
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As sapatas dos postes serão metálicas, aço galvanizado, de dimensões de 25x25cm e espessura 
10,5mm.  Nelas terão 4 furos de 16mm, onde ocorrerá a fixação na sapata de concreto (existente na 

obra), através de 4 parabouts ½” x 18cm. 

A solda utilizada deverá ter resistência igual ou superior ao material utilizado. 

Luminária em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e 

base (alojamento para equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de 

alumínio posicionadas verticalmente, com pintura epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 

360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W.  

Os parafusos, polcas e arruelas utilizados deverão ser em alumínio, com dimensões e resistência 
suficiente para a finalidade a que se destinam. 

 

3.3.2 MODELO 02 – DETALHE 02 
Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e 

espessura do tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e 

espessura de 2mm, detalhes em ferro chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os 

elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado.  
As sapatas dos postes serão metálicas, aço galvanizado, de dimensões de 25x25cm e espessura 

10,5mm.  Nelas terão 4 furos de 16mm, onde ocorrerá a fixação na sapata de concreto (existente na 

obra), através de 4 parabouts ½” x 18cm. 

A solda utilizada deverá ter resistência igual ou superior ao material utilizado. 

O suporte para o refletor deverá ser giratório (instalado na parte superior do poste).   
 Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do 

poste). 

Luminária (02 unidades) em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, 
detalhes e base (alojamento para equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa 

de alumínio posicionadas verticalmente, com pintura epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 

360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W.  

Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do 
poste). 

Os parafusos, polcas e arruelas utilizados deverão ser em alumínio, com dimensões e resistência 

suficiente para a finalidade a que se destinam. 

 
3.3.3 MODELO 03 – DETALHE 03 

Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e 

espessura do tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e 
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espessura de 2mm, detalhes em ferro chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os 
elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado.  

As sapatas dos postes serão metálicas, aço galvanizado, de dimensões de 25x25cm e espessura 

10,5mm.  Nelas terão 4 furos de 16mm, onde ocorrerá a fixação na sapata de concreto (existente na 

obra), através de 4 parabouts ½” x 18cm. 

A solda utilizada deverá ter resistência igual ou superior ao material utilizado. 

O suporte para o refletor deverá ser giratório (instalado na parte superior do poste).   
  Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do 

poste). 
Os parafusos, polcas e arruelas utilizados deverão ser em alumínio, com dimensões e resistência 

suficiente para a finalidade a que se destinam. 

 

3.3.4 MODELO 04 – DETALHE 04 
Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e 

espessura do tubo de 2mm, com sapata metálica.  Todos os elementos pintados com tinta epóxi, na cor 

preto texturizado.  
As sapatas dos postes serão metálicas, aço galvanizado, de dimensões de 25x25cm e espessura 

10,5mm.  Nelas terão 4 furos de 16mm, onde ocorrerá a fixação na sapata de concreto (existente na 

obra), através de 4 parabouts ½” x 18cm. 

A solda utilizada deverá ter resistência igual ou superior ao material utilizado. 

Luminária em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e 

base (alojamento para equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de 

alumínio posicionadas verticalmente, com pintura epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 

360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W. 
Os parafusos, polcas e arruelas utilizados deverão ser em alumínio, com dimensões e resistência 

suficiente para a finalidade a que se destinam. 

 
3.4 DA ENTREGA: 

Os itens acima descritos deverão ser entregues na obra, devidamente embalados, em perfeitas 

condições. 

Fica a cargo da empresa vencedora o pagamento das despesas, incluindo impostos e frete dos 
materiais. 

 
4.0 -  TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:   
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Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, 
observar que o funcionamento está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das 

normas técnicas de execução de serviços desta natureza. 
 

5 - NOTA:  
Todos os materiais à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima 

qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do 

Memorial. 

 
Responsável Técnico da AMPLASC: 

 

 

 

 
_______________________________ 

Juliana Aísi Breger Cenci 
Engenheira Civil 

CREA/SC 58.714-5 
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