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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1- DADOS GERAIS 
 

Interessado:  MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA 
Obra: Infraestrutura – Pacote 1 

(Iluminação Pública)  
Local:   Balneário Mares do Pontal à Balneário Adriana 
 

2- REFERÊNCIAS 
Elaborado dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT e pela Elektro. 
 

3- OBJETIVO E NECESSIDADES 
O presente memorial tem por finalidade descrever os requisitos mínimos indispensáveis 
à execução de implantação de Iluminação Pública, com Luminárias para Iluminação 
Pública para atender vários logradouros, neste Município, conforme Lista em Anexo e 
prevê a execução completa de todo os serviços, incluindo materiais, mão de obra e tudo 
o que mais for necessário, inclusive as interligações e energização de todo o sistema. 
 

4- TRANSFORMADOR, POSTES E CABOS 
Serão utilizados os transformadores existentes, bem como os postes e cabos. 
 

5- LUMINÁRIAS 
As luminárias serão do tipo integrado, fechadas, com lâmpada VS70W, completas, in-
cluindo braço e equipamentos auxiliares, e terão comando individual através de relé fo-
toelétrico incorporado, conforme padronização Elektro e ABNT. 

 

6- GENERALIDADES E MATERIAIS 
Os serviços deverão ser executados por empresa devidamente cadastrada e Certificada 
pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica (Elektro Eletricidade e Serviços 
S.A.), que se responsabilizará por todas as tratativas com a Concessionária. 
 

Todos os materiais deverão ser de boa qualidade, deverão atender as ND.01, 06, 09, 10, 
22, 25 e 26 da Elektro e terão de ser de fornecedores cadastrados e homologados nessa 
Cia. e os relatórios e documentos comprobatórios de sua origem, quantidade e especifi-
cações terão que ser apresentados à Municipalidade e permanecerão guardados para 
apresentação a Concessionária se assim for solicitado. Todas as peças metálicas se-
rão em liga de alumínio; os “braços” serão em aço galvanizado a fogo tipo pesado. 
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