PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ – PARANÁ
Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro
CNPJ: 76.920.834/0001-87
CEP: 84.945-000

Memorial Descritivo
Objetivo:
O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições técnicas e
especificações para a instalação de equipamentos na Praça Airton de Souza, Ginásio
de Esportes e “meu campinho”, e Rodoviária municipal no Município de Salto do Itararé
– PR.

1. Instalações Elétricas:
1.1 Poste tipo 01 (Poste ornamental 4 mts com duas Luminárias led 200w)
Para a iluminação da praça Airton de Souza e Ginásio de esportes, serão instalados, em locais
e quantidades indicadas em projeto, a especificação do modelo, da quantidade e as posições dos
postes e luminárias foram definidas no projeto arquitetônico. O poste deverá ser chumbado no
solo com argamassa cimentícia de forma a garantir o prumo e a estabilidade do suporte de
iluminação. Em frente aos postes de iluminação deverá haver uma caixa de inspeção em
polietileno com tampa 300mm de diâmetro interno, para eventuais serviços de manutenção e
aterramento individual de cada um dos suportes.
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1.2 Poste tipo 02 (Poste metálico com altura útil de 4m com luminária em alumínio e
policarbonato para lâmpada em placa de led de 100w, conforme projeto e
memorial descritivo)
Para a iluminação do “ Meu Campinho”, serão instalados, em locais e quantidades indicadas
em projeto, a especificação do modelo, da quantidade e as posições dos postes e luminárias foram
definidas no projeto arquitetônico. O poste deverá ser chumbado no solo com argamassa
cimentícia de forma a garantir o prumo e a estabilidade do suporte de iluminação. Em frente aos
postes de iluminação deverá haver uma caixa de inspeção em polietileno com tampa 300mm de
diâmetro interno, para eventuais serviços de manutenção e aterramento individual de cada um dos
suportes.

1.3

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por
eletrodutos de seção circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e
determinações dos fabricantes.
Todos os eletrodutos serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua
de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a qualquer
tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento.
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1.4
ELETRODUTOS E CONEXÕES
Os condutores de iluminação e força que partem do centro de distribuição serão
cabos de cobre com isolamento classe 0,6/1 kV, classe de temperatura 70°C em
serviço contínuo, anti-chama, encordoamento classe cinco (extra flexível), tipo
PIRASTIC ECOPLUS da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR6148.

________________________________________
MURILO CARVALHO DOMICIANO – CREA – PR176781/D
Salto do Itararé, 13 de Julho de 2022.
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