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MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETIRADA DE BRAÇOS E LUMINARIAS PARA 

COLOCAÇÃO DE NOVOS BRAÇOS E LUMINARIAS LED 200 W DAS RUAS 

MARECHAL DEODORO, MANOEL THIAGO DE CASTRO, ARISTILIANO 
RAMOS, PRESIDENTE NEREU RAMOS, BENJAMIN CONSTANTE, QUINTINO 
BOCAIÚVA, FAUSTO DE SOUZA E CAETANO VIEIRA DA COSTA DE LAGES - 

SC 
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1  GENERALIDADES 

1.1  Identificação da obra 

Nome das ruas: Marechal Deodoro, Manoel Thiago de Castro, Aristiliano Ramos, 

Presidente Nereu Ramos, Benjamin constante, Quintino bocaiúva, Fausto de Souza e 

Caetano Vieira da Costa de Lages - sc 

 

Tipo de Intervenção: Iluminação Pública. 

1.2  Apresentação 

Este relatório tem pôr objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboração e 

apresentação da iluminação pública DAS RUAS MARECHAL DEODORO, MANOEL 
THIAGO DE CASTRO, ARISTILIANO RAMOS, PRESIDENTE NEREU RAMOS, 
BENJAMIN CONSTANTE, QUINTINO BOCAIÚVA, FAUSTO DE SOUZA E CAETANO 
VIEIRA DA COSTA DE LAGES – SC. 

1.3  Informativo do projeto 

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condições de 

entretenimento e lazer é que a Prefeitura do Município de Lages/SC, tem se preocupado 

em efetuar a alteração na iluminação pública.  

2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

As áreas onde os serviços serão executados deverão ser isoladas de tal forma que 

evite riscos aos usuários das edificações adjacentes. Em todo período de execução será 

necessário a colocação de sinalização com informação de orientação, desvio e obstáculos. 

As placas de sinalização devem estar em perfeitas condições ao entendimento das 

informações, tamanhos apropriados e atender as normas Brasileiras de segurança. Toda 

sinalização deve permanecer em tempo integral no local de execução, no período de 

contrato ou enquanto estiverem sendo executados serviços no local. 

Deverão ser fixadas placas para identificação da obra e seus responsáveis, bem 

como as licenças para a perfeita legalização do empreendimento junto aos órgãos 
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competentes.  

2.1   Manutenção da Obra 

Durante a execução da obra deverá ser disponibilizado para os trabalhadores 

equipamentos de proteção individual (EPI), como: óculos, máscaras, capacetes, luvas, 

botina, cintos de segurança, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que se 

torne necessário para garantir a segurança do trabalhador no desenvolver de sua 

atividade, (sendo esta necessidade, avaliada pela FISCALIZAÇÃO), e equipamentos de 

proteção coletiva (EPC), como: guarda corpo, proteção de aberturas no piso, dispositivo de 

proteção para limitação de que das e outros. 

O dimensionamento das instalações no canteiro de obras, nos equipamentos que 

atendem os funcionários, deve atender as especificações da NR18, condições do meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção, NR 24 condições sanitárias e de conforto 

nos locais de trabalho e NR 10 segurança nos serviços em eletricidade. 

Todo entulho ou sobras de material devem ser diariamente coletados, removidos e 

depositados em local orientado pela FISCALIZAÇÃO. 

Toda área de execução deve ser devidamente sinalizada assim como também 

todos os locais de utilização de armazenamento de materiais. Os serviços devem ser 

executados de maneira a zelar por toda estrutura existente. Ficará por conta da 

CONTRATADA todo e qualquer dano causado as instalações existentes. Todos os 

materiais devem ser alojados em locais definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

3  ILUMINAÇÃO PUBLICA 

3.1  Instalações  

A luminária, braço e fixação deverão ser retirados de forma que não comprometa 

seu funcionamento ou a danifique, devendo a mesma ser entrega em perfeito estado a 

Secretaria de Meio Ambiente para sua estocagem. 

3.2  Braços/fixação  

O braço terá projeção mínima de 3,00m, com padrão indicado pela municipalidade, 

cor branca, sapata de 0,33m, altura 1,80m e diâmetro de 1 ½”. Serão fixados no poste 

existente de concreto sendo que: 

 Poste de concreto duplo Tê serão compostos por 2 parafusos Franceses de 

16x250mm com arruelas de 16 a 18mm em ferro galvanizado;  
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 Poste de concreto circular serão compostos por 2 cintas de poste 250mm a 

260mm, 2 parafusos franceses de 16x75mm a 16x150mm e arruelas de 16 

a 18mm em ferro galvanizado. 

Após a troca dos postes e instalação das luminárias caso necessite de troca de 

fiação, a fiscalização deverá receber um aviso prévio sobre o serviço. 

3.3  Luminárias 

Serão utilizadas luminárias de LED, de alto rendimento para iluminação pública 

com as seguintes características mínimas: 

 Potência 200w; 

  IP 65; 

 19000 Lumens; 

 Temperatura de cor de 5.000k a  5.700k; 

 

Lages, 23 de fevereiro de 2018 


