




 
 

   Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 02 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a implantação de 02 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede de 

distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 

30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA DOS TOPÁZIOS VILA MUNICIPAL 

 

A INSTALAR:- 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

02 VSAP 150 22 Médio 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


2. Disposições Gerais 

 

2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de distribuição 

da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V (Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   Município 

com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 15132 

– Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 

e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para 

aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 



 
 

  Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 01 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a implantação de 01 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede de 

distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 

30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA EDSON RUBENS DEVÁSIO ESQUINA C/ RUA DAS ACÁCIAS – JD. 

PIZARRO 

 

A INSTALAR:- 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


2. Disposições Gerais 

 

2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de distribuição 

da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V (Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   Município 

com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 15132 

– Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 

e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para 

aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 









- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 -Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 -Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

rto., 
Técnico etrotécnica. 
CFT/CRT-261014947-6 



 
 

    Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 01 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a implantação de 01 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede de 

distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 

30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA JOAQUIM INÁCIO MARCELINO – JD. TANGUARÁ 

 

A INSTALAR:- 

 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


2. Disposições Gerais 

 

2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de distribuição 

da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V (Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   Município 

com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 15132 

– Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 

e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para 

aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 



 
 

   Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 01 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a implantação de 01 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede de 

distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 

30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA MARCOS SALVADOR – JARDIM PIZARRO 

 

A INSTALAR:- 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


2. Disposições Gerais 

 

2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de distribuição 

da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V (Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   Município 

com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 15132 

– Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 

e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para 

aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 













- Iluminação Pública a instalar: -

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 - Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

Prefeitura Municipa d 
Secretária de Obras f 

. 1/a 'ÕftO. 
--.....,-,;::;..--Técni o em Eletrotécnica. 

CFT/CRT- 261014947-6 

�fif� 
Eng. Civil - CREA 06014QltMO 

CPF 005 817 658-ijg 































- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V.

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 - Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

o 
Técnico etrotécníca. 
CFT/CRT- 261014947-6 

�{ifaum, 
Eng. Civil - CREA 060140l640 

CPF 005 817 658-6Q 





- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 -Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

X r:-

tlva Porto. 
Téc�o em Eletrotécnica. 
CFT/CRT-261014947-6 









 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua Antônio Gonçalves Pires, 267 – Jardim Tangará, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959 Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 03522754808 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 01 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA ANTÔNIO GONÇALVES PIRES, 267 – JD. TANGARÁ 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua Tonico Salla, 328 – Residencial Vale Verde, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959     Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 0352275480-8 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 01 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA TONICO SALLA – JD PAULISTA 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua General Osório, 71 – Jardim Erina, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959 Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 0352275480-8 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 01 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA GENERAL OSÓRIO, 71 – JD. ERINA 

 

 

 

mailto:adilson_porto@ig.com.br


- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua Vereador João Gil esquina c/ rua Jaime Montovani, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959     Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 0352275480-8 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 01 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA VEREADOR JOÃO GIL C/ RUA JAIME MONTOVANI – JD VERA CRUZ 
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- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua Bartolomeu Buen c/ R. Fernão Dias – Jardim Tangará, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959 Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 0352275480-8 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 01 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA BARTOLOMEU BUEN C/ RUA FERNÃO DIAS – JD. TANGARÁ 
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- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

 

 

Monte Alto, 17 de Outubro de 2.019. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Local:- Rua Yoshimassa Fugita c/ Rua Cel. Pires Penteado - Centro, conforme Tabela 1 

abaixo. 

 

Data da Instalação:- Até 20/12/2019. 

 

 

Empresa Responsável pela Execução:- A ser conhecida após processo de Licitação. 

CREA Empresa:-Será informado após processo de licitação a ser concluído. 

 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT – BR20190357959 Data – 28/10/2019 

CFT/CRT Nº - 0352275480-8 

Telefone:- (16) 32512538 / 98172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo 

para pedido de instalação e/ou substituição de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

 

1 – Objetivo 

 

Requer a instalação de 03 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da 

concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada até dia 20/12/2019, conforme 

detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento do Projeto a ser realizado 

 

 

1.1 – RUA YOSHIMASSA FUGITA C/ RUA CEL. PIRES PENTEADO - CENTRO 
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- Iluminação Pública a instalar:- 

 

 

Qde Tipo Lâmpada Pôt. Lâmpada (W) Reator (W) Tipo Braço 

03 VSAP 100 17 Viela 

 

 

2 – Disposições Gerais 

 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 

concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

 

2.2. Ponto de Entrega 

 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 

rede elétrica da Distribuidora. 

 

       Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes     

       da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 

       obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

 

 

3 – Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 – 

Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 

orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 

ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alto. 

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana 

 

 

 

 

Projetista/Executor:- 

Adilson da Silva Porto. 

Técnico em Eletrotécnica. 

CFT/CRT – 0352275480-8 

 



 
 

   Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 02 implantações de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a Implantação de 02 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede existente, 

a ser instalado na rede de distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a 

ser realizada no dia 30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA BRUNO MAÍDA SAÍDA VICINAL BRUNO MAÍDA 

 

A INSTALAR:- 

 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

02 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2. Disposições Gerais 
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2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de 

distribuição da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V 

(Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   

Município com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 

15132 – Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de 

Iluminação Pública e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde 

do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis 

vigentes. 

 





- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 - Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

Prefeitura Municipal d 
Secretária de Obras e 
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- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 - Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

Prefeitura Muni e· a 
Secretária de Ob s 

Técni ' nica. 
CFT/CR - 261014947-6 
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- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundária de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 - Procedimentos Técnicos 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

�.��
deMo�r:to. 
Infraestrutura Urbana 

r:JFaÍA/ fjf taa/1'
Eng. Civil - CREA 0601400040

CPF 005 817 658-69 



 
 

   Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 01 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Requer a implantação de 01 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede existente, 

a ser instalado na rede de distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a 

ser realizada no dia 30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA CEARÁ – JARDIM PAULISTA 

 

A INSTALAR:- 

 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

 

2. Disposições Gerais 
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2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de 

distribuição da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V 

(Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   

Município com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 

15132 – Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de 

Iluminação Pública e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde 

do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis 

vigentes. 

 





- Iluminação Pública a instalar:-

2 - Disposições Gerais 

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica 

Os conjuntos de Iluminação Pública deverão ser alimentado pela rede de distribuição da 
concessionária local (CPFL Paulista) na tensão secundárisi. de 220V. 

2.2. Ponto de Entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública no Município com a 
rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos postes 
da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição 
obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

3 -Procedimentos Técnicos 

O projetoíprogramação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 
distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a normas técnica NT 15132 -
Fornecimento de Energia Elétrica para Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a 
orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação 
ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes. 

Prefeitura Municipal e 
Secretária de Obras e 
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   Monte Alto - SP, 22 de Março de 2019. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

Local (endereço):- Conforme tabela 1 abaixo. 

Data da instalação:- 30/08/2019 

 

Empresa responsável pela Execução:- A ser informada após processo de 

licitação. 

CREA Empresa:- A ser informada após processo de licitação. 

 

Responsável Técnico:- Adilson da Silva Porto. 

TRT:- BR20190086551 – 23/03/2019 

CFT/CRT:- 261014947-6 

Telefone:- (16) 3251-2538 / 8172-4695 

E-mail:- adilson_porto@ig.com.br 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue Memorial Descritivo 

para pedido de 01 implantação de Conjunto de Iluminação Pública. 

 

1. Objetivo 

 

Reque a implantação de 01 conjunto de Iluminação Pública padrão em rede de 

distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 

30/08/2019, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir. 

 

- Tabela 1:- 

 

1 – RUA DAS ACÁCIAS ESQUINA COM RUA MIGUEL HERNANDES – JD. 

PIZARRO 

 

A INSTALAR:- 

 

Quantidade 
Tipo de 

Lâmpada 

Potência 

Lâmpada 

(W) 

Potência 

Reator 

(W) 

Tipo 

de  

Braço 

01 VSAP 150 22 Médio 

 

2. Disposições Gerais 
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2.1 – Fornecimento de Energia Elétrica 

         O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de 

distribuição da concessionária local (CPFL PAULISTA) na tensão secundária de 220V 

(Volts). 

 

2.2 – Ponto de entrega 

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do   

Município com a rede elétrica da Distribuidora. 

Nota: Na instalação e ou substituição de conjunto de Iluminação Pública nos 

postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de 

distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora. 

  

3. Procedimentos Técnicos 

 

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de 

distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 

15132 – Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de 

Iluminação Pública e a orientação técnica OT 15384 – Diretrizes de segurança e saúde 

do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis 

vigentes. 

 

 

 






