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ceitação de e
do contrato 
e requisitos 
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icípio de Pa
natureza do

notoriament
igência da e
ude, ação d

e fornecime
to ao pagam
ável ao adjud

de conceç
usto de event
oso, bem co

fornecimento
contrato pe

contrato, o 
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niária, de mo
s termos:  

 presente ca
ada de acord
onde ao mon
so e A é o nu

 

8 

entes ou 

uosos ou 
devolução 
reparados 

e Palmela 
rnecedor, 

realizadas 
em grave 
fim a que 

m de má 
udicante, 
de caso 

udicatário 
onorários 

fabrico, 
ções ou a 
ocasionais 

as peças, 
e 2 (dois) 

e Palmela 
ontante a 

aderno de 
do com a 
ntante da 
umero de 



 

Processo

17. 

18. 

o n.º 0204.4.8.002/20

16.1

16.1

16.2. Em
de

16.3. Ao
im
be
re

16.4. Na
co
cu

16.5. O 
co

16.6. As
Pa

PROTEÇÃO D

17.1. As
leg
pe
Re

17.2. O 
ce
qu
co
na
ap

17.3. Se
ga
ex
co
de
pr
Re

17.4. As
co

CASOS FORT

18.1. Nã
in
qu

019 

.2. Pelo in
termos 
contrat

.3. Pelo in
present

m caso de re
e Palmela po

o valor da 
mportâncias p
em objeto d
esolução; 

a determinaç
onta, nomead
ulpa do forne

município d
ontrato com a

s penas pec
almela exija u

DE DADOS PE

s  partes  ob
gislação  nac
essoais, nom
egulamento (

cocontratan
essação,  a  
uaisquer  e
ontraparte ou
a estrita ob
plicável. 

empre  que 
arantido,  p
xecução do c
omo  as  rela
e dados  pes
roteção  de 
egulamento G

s obrigações
ontratual. 

TUITOS OU DE

ão podem 
cumprimento
uaisquer das

ncumpriment
do ponto 8

tual;  

cumprimento
te caderno d

esolução do 
de exigir-lhe

pena pecun
pagas pelo f
do contrato 

ção da gravi
damente, a d
ecedor e as c

de Palmela
as penas pec

cuniárias pre
uma indemn

SSOAIS E SIG

brigam-se  a 
cional  e com
meadamente
(EU) 2016/6

nte obriga-se
respeitar  a
lementos  
u de que ten
servância da

 a  relação
elo  cocontr
contrato, res
ativas  à  pro
ssoais,  nos  
 dados  pes
Geral de Pro

s aqui prev

E FORÇA MAIO

ser imposta
o, a não rea
 partes que 

to da confo
8. do presen

o de qualqu
de encargos, 

contrato po
e uma pena p

niária previs
fornecedor a
cujo atraso 

dade do incu
duração da i
consequência

pode compe
cuniárias dev

evistas neste
nização pelo d

GILO 

  cumprir,  n
munitária re

e o Regulam
79 de 27de a

e ainda, du
 confidencia
ou  inform
nham tido co
as instruçõe

o  contratua
ratante, suc
speitem as o
oteção  juríd
termos  leg
ssoais, desig

oteção de Da

vistas são a

OR 

as penalida
alização pon
resulte de c
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primento por
obrigações 

do contrato, 
mos do n.º 

feitos 30 dia
 reporte a m

cumpra as ob

da a compet
r outro. 

 

11 

gir prova 
anterior, 

as. 

eceção e 

nicípio de 
stador de 
que lhe 

rentes ao 

e serviço 

eclaração 
tações já 

r parte do 
que lhe 
devendo 
17 deste 

as após a 
montantes 
brigações 

tência do 



 

Processo

24. 

A su
autor

25. 

26. 

O con

o n.º 0204.4.8.002/20

SUBCONTRA

bcontratação
rização da en

COMUNICAÇ

25.1. To
pa
co
fo

25.2. Qu
qu

LEGISLAÇÃO

ntrato é regu

019 

ATAÇÃO E CESS

o ou a cess
ntidade adjud

ÇÕES E NOTIFI

odas as not
artes à outra
ontratual de 
orma a que o

ualquer alte
ue pontual ou

O APLICÁVEL 

ulado pela leg

SÃO DA POSIÇ

são da posi
dicante, nos 

ICAÇÕES 

tificações, in
a parte, deve

cada uma, 
 destinatário

ração das in
u temporária

gislação port

ÇÃO CONTRAT

ição contrat
termos do C

nformações e
erão ser efe
 identificada

o fique ciente

nformações d
a, deverá ser

tuguesa. 

TUAL 

tual pelo pr
Código dos Co

e comunicaç
etuadas por e
as no contra
e da respetiv

de contacto 
r comunicada

estador do 
ontratos Púb

ções a envia
escrito, para
ato, com su
a natureza e

constantes 
a à outra par

serviço dep
blicos. 

ar por qual
a o domicílio
uficiente clar
e conteúdo. 

do contrato
rte. 

 

12 

pende da 

quer das 
o ou sede 
reza, por 

o, mesmo 



 

Processo

PART

27. 

Forne
lumin
geogr

28. 

29. 

Os si
de lâ
soluç
(lumi
 
Em s
interv

 

 

 

o n.º 0204.4.8.002/20

TE II – CLÁU

OBJETIVO D

ecimento e 
nárias existe
ráfica dos po

EXECUÇÃO D

28.1. O 

28.1

28.1

28.2. Pa
m
re
po

28.3. As
es

28.4. O 
um

28.5. No
fin
fa

ESTUDOS LU

stemas de il
âmpadas e p
ão de eficiê
nárias decor

seguida, ap
venção. 

019 

USULAS TÉ

O PROJETO 

instalação d
ntes no mu
ontos de luz.

DO CONTRATO

forneciment

.1. Fase I –

.2. Fase II

ara o acomp
anter, com 

epresentantes
or todos os in

s reuniões p
scrita por par

fornecedor 
ma periodicid

o final da ex
nal, discrimin
se de  

UMINOTÉCNIC

luminação ex
potências, in
ência energé
rativas) e 34,

presentam-se

CNICAS 

de luminárias
nicípio de P
kmz. 

O 

to e instalaçã

– Freguesia 

– Freguesia

panhamento 
uma period

s do municíp
nterveniente

previstas no 
rte da CMP, q

fica também
dade mensal,

xecução do 
nando os pr

COS JUSTIFICA

xistentes, ca
nstaladas em
ética a insta
, 55 e 90W (

e os perfis 

s LED, em 
Palmela, de 

ão das lumin

de Palmela;

as de Pinhal N

da execuçã
dicidade qu
pio de Palme
s na reunião

número an
que pode se

m obrigado 
, um relatóri

contrato, o 
rincipais aco

ATIVOS 

aracterizam-s
m zonas de 
alar nas potê
luminárias u

de arruam

 

estado novo
acordo com 

árias compre

Novo;  

o do contra
inzenal, reu
ela, das qua
o; 

nterior devem
r por via e-m

a apresenta
o com a evo

fornecedor d
ntecimentos 

se por terem
perfil seme

ências de 2
rbanas). 

mento stand

o, com a su
o ficheiro P

eendem as se

to, o fornec
uniões de c
is deve ser 

m ser alvo 
mail;   

r ao municíp
lução da exe

deve ainda e
e atividade

m uma elevad
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uperior a 25
uração atravé
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oderá excede

s luminárias 
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lumínio injet
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aptadora de â
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ção e conser
mas a corre

âmbito do pr
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ubo de Ø 42
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O corpo das 
penetração d
ompartiment

UNIFORMIZAÇ

edimento pre
camente por 

Luminárias H
Luminárias D
Luminárias U

STICAS TÉCNI

abela de Flux

Flu

H1 
H2 
D1 
U1 
U2 
U3 
U4 
U5 

uminárias His

.1. Tipo H

acterísticas 

Luminária de
uminoso de 
Luminária d
EDP Distribu
Luminária co
s dimensõe

Corpo em aç
Acabamento
6009; 
Lanterna his
Bloco ótico c
P66 bloco ó

luminárias 
e partículas 
to destinado 

ÇÃO 

etende-se a 
zonas a ilum

Históricas; 
Decorativas;
Urbanas 

ICAS LUMINÁR

xo e Rendime

uxo (Lm) 

2159 
2159 
3653 
6400 
6400 
4100 
10800 
4100 

stóricas 

H1 

Mecânicas, 

e iluminaçã
2159lm (-5
e iluminaçã

uição; 
om design d
es identificad
ço zincado e
o do corpo p

stórica, com
com difusor 
ótico e drive

urbanas, de
sólidas e d
aos equipam

uniformizaçã
minar, definin

; 

RIAS 

ento luminos

Potência

2
2
3
5
5
3
9
3

Fotométric

ão decorativ
5% tolerânc
ão viária, q

decorativo, 
das no Des
e alumínio;
por termo la

m difusor ext
r em vidro;
er e IP54 co

everá garan
e água IP66

mentos. 

ão estética d
ndo-se os seg

so mínimo e

 (W) 

28 
28 
35 
55 
55 
34 
90 
34 

cas e elétrica

va histórica
cia); 
qualificada 

modelo lan
ign (10% to

acagem e a

terno em po

ompartiment

ntir índice de
6, tanto no 

as luminária
guintes grupo

Potências m

Rendimen
luminoso (

77
77
10
11
11
12
12
12

as/eletrónic

, com potê

segundo D

terna histór
olerância); 

anodização, 

olicarbonato

to de ligaçã

e proteção 
bloco ótico 

s, para o efe
pos: 

máximas adm

nto 
(Lm/W) 
7 
7 
04 
16 
16 
21 
20 
21 

cas 

ência ≤28W

DMA-C71-1

rica de 4 fa

 com pintur

o texturado

ão à rede; 
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stética deve

om a Propos

ogação de 
dicação da 
esso de hom

adjudicaçã
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o; 
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.2. Tipo H

acterísticas 

Luminária de
uminoso de 
Luminária d
EDP Distribu
Luminária co
s dimensõe

Corpo em aç
Acabamento
6009; 
Lanterna his
Bloco ótico c
P66 bloco ó
ndice de pro

Garantia da 
Possibilidade
distribuição 
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tência > 0,9
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Fotométric

ão decorativ
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ão viária, q

decorativo, 
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e alumínio;
por termo la

m difusor ext
r em vidro;
er e IP54 co
cânica de IK
ra de Cor d
uição lumin

a para zona

ponteira ma

létrico I ou 
tensões po
mação no fi
9; 
nto de 230V

ntro Históric
stética deve

cas e elétrica

va histórica
cia); 
qualificada 

modelo lan
ign (10% to

acagem e a

terno em po

ompartiment
K 08; 
e 4000K +/

nosa assimé
as pedonais

acho ¾ “ 

II; 
or SPD 10k
nal da vida 

V - 50Hz. 

co de Palme
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, com potê

segundo D

terna histór
olerância); 
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to de ligaçã
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étrica para 
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umentos a 

Documento 
Distribuição,
omprovativ
oncluído até

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic

uminárias De

.1. Tipo D

acterísticas 

Luminária de
de 3653lm (
Luminária d
ou DNT-C71
Luminária d
onstituído 

pintura eletr
 definir; 

Difusor em 
ransmitânci
P 66 global;
ndice de pro

Garantia da 
Possibilidade
distribuição 
ardins; 
RC > 70; 

Montagem a
Classe de iso

entregar co

de Homolo
, com ind
o de proce
é à fase de 

ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica

ecorativas 

D1 

Mecânicas, 

e iluminaçã
-5% tolerân
e iluminaçã
-411/N da E
ecorativa p
em liga de
rostática de

policarbon
a; 
; 
oteção mec
Temperatu

e de distrib
assimétrica

a postes de 
olamento el

om a Propos

ogação de 
dicação da 
esso de hom

adjudicaçã
minária com
idade CE; 
ante da lum

Fotométric

ão decorativ
ncia); 
ão decorativ
EDP Distrib
post top co
e alumínio 
e espessura

nato cónico

cânica de IK
ra de Cor d
uição lumin

a para zona

diâmetro d
létrico I ou 

sta 

acordo com
posição 

mologação e
o; 

mpleto, com 

minária. 

cas e elétrica

va, com pot

va, qualific
uição; 
om corpo in
injetado U
 mínima de

o ou vidro

K 08; 
e 4000K +/

nosa assimé
as pedonais

e 60mm ou
II; 

m a DMA-C
e código 
em curso, d

todos os an

as/eletrónic

tência ≤35W

ada segund

ntegral e s
UNI EN1706
e 60µm em 

o plano te

/- 300K; 
étrica para 
s e distribu

u 76mm; 

C71-111/N 
do fabrica

devendo es

nexos; 

cas 

W e fluxo l

do DMA-C7

sistema de 
6, acabame
tinta poliés

emperado 

iluminação 
ição simétr
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Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu
Fator de Pot
Temperatura

umentos a 

Documento 
DNT-C71-41
abricante o

devendo est
Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic

uminárias Urb

.1. Tipo U

acterísticas 

Luminária d
emitido de 6
Luminária d
EDPD; 
Corpo em al
Pintura por
endurecível, 
Difusor em v
P 66; 
ndice de pro

Garantia da 
Distribuição 
outas 3 distr
ULOR 0%; 
Montagem a
ponto 4.2. 
Classe de iso
Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu
Fator de Pot
Temperatura

ontra sobret
ED de inform
uncionamen
tência > 0,9
a de funcion

entregar co

de Homolo
1/N da EDP
ou compro
e estar con

ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica

banas 

U1 

Mecânicas, 

de iluminaç
6400lm (-5%
e iluminaçã

umínio injet
r deposição
RAL a defin

vidro plano 

oteção mec
Temperatu
luminosa a

ribuições lum

a braço ou a

olamento el
ontra sobret
ED de inform
uncionamen
tência ≥ 0,9
a de funcion

tensões po
mação no fi
nto de 230V
9; 
namento en

om a Propos

ogação de a
P Distribuiçã
ovativo de 
cluído até à

minária com
idade CE; 
ante da lum

Fotométric

ção viária, 
% tolerância
ão viária, q

tado, liso se
o electroes
nir, com esp
temperado

cânica de IK
ra de Cor d

assimétrica 
minosas dif

a topo de co

létrico I ou 
tensões po
mação no fi
nto de 230V
90; 
namento en

or SPD 10k
nal da vida 
V- 50Hz; 

ntre -20ºC e

sta 

acordo com
ão, com ind
processo 

à fase de ad
mpleto, com 

minária. 

cas e elétrica

com potên
a); 
qualificada 

em alhetas;
stática de 
pessura mín
; 

K 08; 
e 4000K +/
para ilumin

ferentes; 

oluna, com 

II; 
or SPD 10k
nal da vida 
V - 50Hz; 

ntre -20ºC e

kV-10kA, ty
útil; 

e +40ºC. 

m a DMA-C7
dicação da p
de homolo

djudicação; 
todos os an

as/eletrónic

ncia ≤55W 

segundo D

; 
tinta em

nima de 60μ

/- 300K; 
nação públic

sistema de 

kV-10kA, ty
útil; 

e +45ºC. 

ype II, com

71-111/N ou
posição e có
ogação em

nexos; 

cas 

W e fluxo l

DMA-C71-1

m poliéster 
μm; 

ca. Possibili

 fixação des

ype II, com
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11/N da 
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idade de 
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umentos a 

Documento 
ndicação da
de homolog
djudicação;

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic
Relatório de
manutenção
LM80/TM21 
Relatório de 
luxo lumino

Relatório fot
modelo pro
uminosa; flu

.2. Tipo U

acterísticas 

Luminária d
emitido de 6
Luminária d
EDPD; 
Corpo em al
Pintura por
endurecível, 
Difusor em v
P 66; 
ndice de pro

Garantia da 
Distribuição 
outas 3 distr
ULOR 0%; 
Montagem a
ponto 4.2. 
Classe de iso
Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu
Equipada co
Fator de Pot

entregar co

de Homol
a posição e 
ação em c
; 
ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica
e ensaio, e
o de fluxo L
para um Ts
ensaio de 
so L80B10 
tométrico e
posto, que
uxo luminos

U2 

Mecânicas, 

de iluminaç
6400lm (-5%
e iluminaçã

umínio injet
r deposição
RAL a defin

vidro plano 

oteção mec
Temperatu
luminosa a

ribuições lum

a braço ou a

olamento el
ontra sobret
ED de inform
uncionamen
m CCF; 
tência ≥ 0,9

om a Propos

logação de
código do 

curso, deve

minária com
idade CE; 
ante da lum
mitido por 
L80 às 100
s=85ºC; 
luminária p
às 100.000
mitido por 

e comprove
so e curva f

Fotométric

ção viária, 
% tolerância
ão viária, q

tado, liso se
o electroes
nir, com esp
temperado

cânica de IK
ra de Cor d

assimétrica 
minosas dif

a topo de co

létrico I ou 
tensões po
mação no fi
nto de 230V

90; 

sta 

e acordo c
fabricante 

endo este e

mpleto, com 

minária; 
laboratório

0.000 horas

proposta, qu
h, para um 
laboratório 

e os valore
fotométrica 

cas e elétrica

com potên
a); 
qualificada 

em alhetas;
stática de 
pessura mín
; 

K 08; 
e 4000K +/
para ilumin

ferentes; 

oluna, com 

II; 
or SPD 10k
nal da vida 
V - 50Hz; 

com a DMA
ou compro

estar conclu

todos os an

o acreditado
s de acordo

ue comprov
Tq=25ºC; 
acreditado

es de potên
proposta. 

as/eletrónic

ncia ≤55W 

segundo D

; 
tinta em

nima de 60μ

/- 300K; 
nação públic

sistema de 

kV-10kA, ty
útil; 

A-C71-111/
ovativo de p
uído até à 

nexos; 

o que com
o com o no

ve a deprec
 

o, com indic
ncia total; 

cas 

W e fluxo l

DMA-C71-1

m poliéster 
μm; 

ca. Possibili

 fixação des

ype II, com
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Temperatura

umentos a 

Documento 
ndicação da
de homolog
djudicação;

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic
Relatório de
manutenção
LM80/TM21 
Relatório de 
luxo lumino

Relatório fot
modelo pro
uminosa; flu

.3. Tipo U

acterísticas 

Luminária d
emitido de 4
Luminária d
EDPD; 
Corpo em al
Pintura por
endurecível, 
Difusor em v
P 66; 
ndice de pro

Garantia da 
Distribuição 
outas 3 distr
ULOR 0%; 
Montagem a
ponto 4.2. 
Classe de iso
Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu

a de funcion

entregar co

de Homol
a posição e 
ação em c
; 
ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica
e ensaio em
o de fluxo L
para um Ts
ensaio de 
so L80B10 
tométrico e
posto, que
uxo luminos

U3 

Mecânicas, 

de iluminaç
4100lm (-5%
e iluminaçã

umínio injet
r deposição
RAL a defin

vidro plano 

oteção mec
Temperatu
luminosa a

ribuições lum

a braço ou a

olamento el
ontra sobret
ED de inform
uncionamen

namento en

om a Propos

logação de
código do 

curso, deve

minária com
idade CE; 
ante da lum
mitido por 
L80 às 100
s=85ºC; 
luminária p
às 100.000
mitido por 

e comprove
so e curva f

Fotométric

ção viária, 
% tolerância
ão viária, q

tado, liso se
o electroes
nir, com esp
temperado

cânica de IK
ra de Cor d

assimétrica 
minosas dif

a topo de co

létrico I ou 
tensões po
mação no fi
nto de 230V

ntre -20ºC e

sta 

e acordo c
fabricante 

endo este e

mpleto, com 

minária; 
laboratório

0.000 horas

proposta, qu
h, para um 
laboratório 

e os valore
fotométrica 

cas e elétrica

com potên
a); 
qualificada 

em alhetas;
stática de 
pessura mín
; 

K 08; 
e 4000K +/
para ilumin

ferentes; 

oluna, com 

II; 
or SPD 10k
nal da vida 
V - 50Hz; 

e +45ºC. 

com a DMA
ou compro

estar conclu

todos os an

o acreditado
s de acordo

ue comprov
Tq=25ºC; 
acreditado

es de potên
proposta. 

as/eletrónic

ncia ≤34W 

segundo D

; 
tinta em

nima de 60μ

/- 300K; 
nação públic

sistema de 

kV-10kA, ty
útil; 

A-C71-111/
ovativo de p
uído até à 

nexos; 

o que com
o com o no

ve a deprec
 

o, com indic
ncia total; 

cas 

W e fluxo l

DMA-C71-1

m poliéster 
μm; 

ca. Possibili

 fixação des

ype II, com
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Equipada co
Fator de Pot
Temperatura

umentos a 

Documento 
ndicação da
de homolog
djudicação;

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic
Relatório de
manutenção
LM80/TM21 
Relatório de 
luxo lumino

Relatório fot
modelo pro
uminosa; flu

.4. Tipo U

acterísticas 

Luminária d
emitido de 1
Luminária d
EDPD; 
Corpo em al
Pintura por
endurecível, 
Difusor em v
P 66; 
ndice de pro

Garantia da 
Distribuição 
outas 3 distr
ULOR 0%; 
Montagem a
ponto 4.2. 
Classe de iso

m CCF; 
tência ≥ 0,9
a de funcion

entregar co

de Homol
a posição e 
ação em c
; 
ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica
e ensaio em
o de fluxo L
para um Ts
ensaio de 
so L80B10 
tométrico e
posto, que
uxo luminos

U4 

Mecânicas, 

de iluminaç
10800lm (-5
e iluminaçã

umínio injet
r deposição
RAL a defin

vidro plano 

oteção mec
Temperatu
luminosa a

ribuições lum

a braço ou a

olamento el

90; 
namento en

om a Propos

logação de
código do 

curso, deve

minária com
idade CE; 
ante da lum
mitido por 
L80 às 100
s=85ºC; 
luminária p
às 100.000
mitido por 

e comprove
so e curva f

Fotométric

ção viária, 
5% tolerânc
ão viária, q

tado, liso se
o electroes
nir, com esp
temperado

cânica de IK
ra de Cor d

assimétrica 
minosas dif

a topo de co

létrico I ou 

ntre -20ºC e

sta 

e acordo c
fabricante 

endo este e

mpleto, com 

minária; 
laboratório

0.000 horas

proposta, qu
h, para um 
laboratório 

e os valore
fotométrica 

cas e elétrica

com potên
cia); 
qualificada 

em alhetas;
stática de 
pessura mín
; 

K 08; 
e 4000K +/
para ilumin

ferentes; 

oluna, com 

II; 

e +45ºC. 

com a DMA
ou compro

estar conclu

todos os an

o acreditado
s de acordo

ue comprov
Tq=25ºC; 
acreditado

es de potên
proposta. 

as/eletrónic

ncia ≤90W 

segundo D

; 
tinta em

nima de 60μ

/- 300K; 
nação públic

sistema de 

A-C71-111/
ovativo de p
uído até à 

nexos; 

o que com
o com o no

ve a deprec
 

o, com indic
ncia total; 

cas 

W e fluxo l

DMA-C71-1

m poliéster 
μm; 

ca. Possibili

 fixação des
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Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu
Fator de Pot
Temperatura

umentos a 

Documento 
ndicação da
de homolog
djudicação;

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic
Relatório de
manutenção
LM80/TM21 
Relatório de 
luxo lumino

Relatório fot
modelo pro
uminosa; flu

.5. Tipo U

acterísticas 

Luminária d
emitido de 4
Luminária d
EDPD; 
Corpo em al
Pintura por
endurecível, 
Difusor em v
P 66; 
ndice de pro

Garantia da 
Distribuição 
outas 3 distr
ULOR 0%; 

ontra sobret
ED de inform
uncionamen
tência ≥ 0,9
a de funcion

entregar co

de Homol
a posição e 
ação em c
; 
ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica
e ensaio em
o de fluxo L
para um Ts
ensaio de 
so L80B10 
tométrico e
posto, que
uxo luminos

U5 

Mecânicas, 

de iluminaç
4100lm (-5%
e iluminaçã

umínio injet
r deposição
RAL a defin

vidro plano 

oteção mec
Temperatu
luminosa a

ribuições lum

tensões po
mação no fi
nto de 230V
90; 
namento en

om a Propos

logação de
código do f

curso, deve

minária com
idade CE; 
ante da lum
mitido por 
L80 às 100
s=85ºC; 
luminária p
às 100.000
mitido por 

e comprove
so e curva f

Fotométric

ção viária, 
% tolerância
ão viária, q

tado, liso se
o electroes
nir, com esp
temperado

cânica de IK
ra de Cor d

assimétrica 
minosas dif

or SPD 10k
nal da vida 
V - 50Hz; 

ntre -20ºC e

sta 

e acordo c
fabricante e
endo este e

mpleto, com 

minária; 
laboratório

0.000 horas

proposta, qu
h, para um 
laboratório 

e os valore
fotométrica 

cas e elétrica

com potên
a); 
qualificada 

em alhetas;
stática de 
pessura mín
; 

K 08; 
e 4000K +/
para ilumin

ferentes; 

kV-10kA, ty
útil; 

e +45ºC. 

com a DMA
e/ou compro
estar conclu

todos os an

o acreditado
s de acordo

ue comprov
Tq=25ºC; 
acreditado

es de potên
proposta. 

as/eletrónic

ncia ≤34W 

segundo D

; 
tinta em

nima de 60μ

/- 300K; 
nação públic

ype II, com

A-C71-111/
ovativo de p
uído até à 

nexos; 

o que com
o com o no

ve a deprec
 

o, com indic
ncia total; 

cas 

W e fluxo l

DMA-C71-1

m poliéster 
μm; 

ca. Possibili

 

46 
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Montagem a
ponto 4.2. 
Classe de iso
Proteção co
érmico e LE

Tensão de fu
Fator de Pot
Temperatura
umentos a 

Documento 
ndicação da
de homolog
djudicação;

Certificado E
Declaração d
Ficha Técnic
Relatório de
manutenção
LM80/TM21 
Relatório de 
luxo lumino

Relatório fot
modelo pro
uminosa; flu

NTERVENÇÃO

tos de ilu
es ou apo

uminárias 

.1. Rede s
na port

As ligaç
Proteçã
o Apar
respons

As liga
Proteçã
sob a r

.2. Rede a

a braço ou a

olamento el
ontra sobret
ED de inform
uncionamen
tência ≥ 0,9
a de funcion
entregar co

de Homol
a posição e 
ação em c
; 
ENEC da lum
de conformi
ca do fabrica
e ensaio em
o de fluxo L
para um Ts
ensaio de 
so L80B10 
tométrico e
posto, que
uxo luminos

O NAS INSTALA

uminação p
ios) objeto

ubterrânea –
tinhola da ba

ções a jusan
ão (ACP) fica
relho de Co
sabilidade do

ções a mon
ão bem com
esponsabilid

érea – A res

a topo de co

létrico I ou 
tensões po
mação no fi
nto de 230V
90; 
namento en
om a Propos

logação de
código do 

curso, deve

minária com
idade CE; 
ante da lum
mitido por 
L80 às 100
s=85ºC; 
luminária p
às 100.000
mitido por 

e comprove
so e curva f

AÇÕES 

pública (co
o do presen

– O limite se
ase de apoio 

nte a partir d
arão sob a re
orte e Prote
o Cocontrata

ntante dos b
o o próprio 
ade da conc

ponsabilidad

oluna, com 

II; 
or SPD 10k
nal da vida 
V - 50Hz; 

ntre -20ºC e
sta 

e acordo c
fabricante 

endo este e

mpleto, com 

minária; 
laboratório

0.000 horas

proposta, qu
h, para um 
laboratório 

e os valore
fotométrica 

onjunto con
nte concurs

erá no Apare
do poste ou

dos bornes d
esponsabilida
eção ter fu
nte; 

bornes de e
Aparelho de
essionária da

de será delim

sistema de 

kV-10kA, ty
útil; 

e +45ºC. 

com a DMA
ou compro

estar conclu

todos os an

o acreditado
s de acordo

ue comprov
Tq=25ºC; 
acreditado

es de potên
proposta. 

nstituído p
so são def

elho de Cort
coluna: 

de saída do 
ade do Cocon
síveis, estes

entrada do A
e Corte e Pro
a rede de dis

mitada como s

 fixação des

ype II, com

A-C71-111/
ovativo de p
uído até à 

nexos; 

o que com
o com o no

ve a deprec
 

o, com indic
ncia total; 

pelas lumin
finidos da 

te e Proteção

Aparelho de
ntratante. No
s também s

Aparelho de
oteção, man
stribuição. 

se segue: 
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Será da
partir d
os fusív
da red
manter
distribu

Nas sit
aparelh
ao uso,
cabo de
jusante
próprio
também
montan
respons
corte e

utros equipa

erá da sua 
esmo limite 

ontem os fus

Cocontratan
ualidade de e

TÉCNICAS 
UTURA DA RED

s intervençõ
sposições de

.1. As inte
úteis e 

.2. As inte
municíp

.3. Em sit
Palmela
interve
de segu

Adjudicatár
abalhadores,
retende que 

lista referid
os Executant

s Executante
T. 

a responsabi
dos respetivo
veis como co
e de baixa 

r-se-ão sob 
uição; 

tuações em 
ho de corte e
, o qual será
e derivação d
e a partir do
o. No caso 
m serão da
nte dos born
sabilidade da
proteção se

mentos que 

responsabili
de responsa
íveis de prot

nte garantirá
energia elétri

E DE SEGUR
DE DE ILUMIN

ões serão r
e segurança a

ervenções pr
comunicada

ervenções nã
pio de Palme

tuação de r
a, de form
nção que co
urança. 

rio fornecerá
, por si cont
venham a te

a no númer
es. 

es deverão te

lidade do Co
os bornes de
omponentes
tensão/ilum
a respons

 que o Co
e proteção, c
 instalado en
da rede de b

os bornes de
de o apare
a responsab
nes de entrad
a concession

erá da respon

venham a se

idade o equ
abilidade, isto
teção. Os fus

á que todo e 
ica. 

RANÇA APLIC
NAÇÃO PÚBLIC

realizadas e
aplicáveis, te

rogramadas 
as atempadam

ão program
ela; 

risco eminen
ma imediata
onsiderar nec

á ao munic
tratados dire
er acesso den

ro anterior s

er carteira pr

ocontratante,
e entrada, co
s interiores à
minação púb
sabilidade d

contratante 
com as carac
ntre o cabo d
baixa tensão/
e saída do A
elho de cort
bilidade do 
da do apare
nária da rede
nsabilidade d

er instalados

uipamento p
o é, nos born
síveis serão d

qualquer eq

CÁVEIS AO 
CA 

em conform
endo ainda e

serão realiz
mente ao mu

adas serão 

nte deverá 
a, que assu
cessária à re

cípio de Pal
eta ou indire
ntro dos limit

será atualizad

rofissional ca

 a luminária 
onsiderando-
à luminária. 
lica até aos
da concessio

colocar, a 
cterísticas ne
de alimentaçã
/iluminação 
CP serão da
e e proteçã
Cocontrata

lho de corte 
e de distribu
do Cocontrata

s pelo Cocont

por si instal
nes de entra
da responsab

quipamento a

ACESSO PEL

idade com 
em atenção o

zadas prefere
unicípio de Pa

comunicada

ser contacta
umirá a re
eposição do s

mela uma 
etamente, os
tes definidos

da sempre q

apacitando-os

e o circuito 
-se o porta-f
O cabo de d
s bornes de
onária da 

expensas s
ecessárias de
ção das lumin
pública, as l

a responsabi
ão ter fusív
ante. As lig
e e proteção 
uição e o apa
ante. 

tratante; 
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bilidade do m

a instalar nã
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e entrada 
rede de 

suas, um 
e aptidão 
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igações a 
lidade do 
eis estes 

gações a 
serão da 

arelho de 

ndo-se o 
nhola que 
mesmo. 

o afeta a 

ATÁRIO À 

mentos e 

em dias 

mente ao 

nicípio de 
ade pela 
condições 

ativa dos 
tes”, que 
nte. 

alteração 

lhos TET-
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equipament
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esignadamen
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e de Secc
Dec. Regu
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(Decreto 
Equipame
202/90, d
Normas C
corpo hum
Norma C
equipame
Norma CE
à proteçã
Norma EN
Regras T
949-A/20
Demais le

to e as regr
udicatário de
nte: 

ento de Seg
cionamento
ulamentar n
ento de Seg
entar n.º 1/
ento de Seg
Regulamen
ento elétric
de 14/12); 
CEI 479-1 e
mano; 

CEI 529: 19
entos e mat
EI 536: 197
o contra ch

N 50110-1: 
Técnicas da
06, de 11/0
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ras de segu
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gurança de 
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gurança de 
/92, de 18/0
gurança de
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co usado e

e 479-2: 19
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teriais elétri
76 – Classifi
hoques elétr
1996 – Tra

as Instalaçõ
09); 
plicável.  

urança a usa
rir a legislaç

Subestaçõe
Lei n.º 4289
de 18/02);
Linhas Elét

02); 
e Redes de 
84, de 26/1
m atmosfe

994 – Efeito

Índices de 
cos; 
cação dos e
ricos, em ca
abalhos em 
ões Elétrica

ar na realiza
ção e os regu

es e Postos
95, de 31/0

tricas de Alt

Distribuiçã
2); 
ra explosiv

os da corren

proteção d

equipament
aso de defei
instalações 

as de Baixa

ação dos tra
ulamentos a

s de Transfo
03/60, altera

ta Tensão (

ão de Baixa

va (Decreto

nte elétrica 
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tos elétricos
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abalhos a 
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mento; 
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MAPA DE QU

eencher pel

 

 
1 Equipa
  

.1 
Fornecim
tipo ind
escritas

 H1 ………

  H2 ………

 D1 ………

 U1 ………

 U2 ………

 U3 ………

 U4 ………

 U5 ………

   

MAPA INDIC

eencher pel

019 

UANTIDADES 

o concorren

Iluminaç

Des

amento de I

mento e inst
icado de aco

s: 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

CADOR FLUXO

o concorren

nte 

ção Pública 

scrição 

Iluminação

talação de lu
ordo com as 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

O/POTÊNCIA

nte 

Tipo Fl
(L

H1  
H2  
D1  
U1  
U2  
U3  
U4  
U5  

Eficiente d
 
 

o 

minária do 
peças 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

TOTAL

uxo 
Lm) 

do Concelho

Unidade 
de 

Medida 
  
  
  

  

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

  
un 

Potência 
(W) 
 
 
 
 
 
 
 
 

o de Palmel

Qt U

  
  
  

  

322 

48 

473 

869 

509 

1 

69 

34 

  
2325   

la 

Preço 
Unitário 
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Preço 
Total

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 



 

37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAIS DE INTERVENÇÃOO 



38. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 

 
 

Concelho Zona Tipo Instalação Tipo Apoio Tipo luminária existente
Tipo lâmpada 

existente

Potência lâmpada 

existente [W]

Soma de 

Quantidades

Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola decorativa Decorativa VMI 100 15
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola decorativa Decorativa VSAP 70 7
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola decorativa Decorativa VSAP 100 261
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola decorativa Decorativa VSAP 150 39
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 70 1
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 1
Palmela Palmela (Centro Histórico) Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 2
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa VMI 100 1
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa VSAP 100 34
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP do tipo jardim, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa VSAP 100 2
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP do tipo jardim, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa VSAP 150 10
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 3
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa VSAP 100 1
Palmela Palmela (Centro Histórico) Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 1
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Decorativa VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VM 80 2
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 70 12
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 100 2
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Sem dados VSAP 70 7
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Sem dados VSAP 100 22
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 70 74
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 96
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 12
Palmela Pinhal Novo Norte Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 3
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminária no topo Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminária no topo Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 7
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminária no topo Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VM 250 4
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Sem dados VSAP 100 5
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 40
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 65
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim Sem dados 100 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Decorativa IND 50 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Sem dados VSAP 100 7
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 70 176
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 100 65
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 150 9
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 3



Concelho Zona Tipo Instalação Tipo Apoio Tipo luminária existente
Tipo lâmpada 

existente

Potência lâmpada 

existente [W]

Soma de 

Quantidades

Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 150 4
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Sem dados VSAP 70 10
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Sem dados VSAP 100 2
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VM 125 5
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VM 250 5
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 208
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 6
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 24
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 13
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Sem dados VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Sem dados VSAP 100 4
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 70 3
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 100 4
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VMI 100 1
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 83
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 19
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 98
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 26
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 24
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VM 250 8
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 8
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 32
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 44
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 8
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 3 braços, com luminárias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VM 250 3
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 3 braços, com luminárias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 70 3
Palmela Pinhal Novo Norte Coluna de IP, de 4 ou mais braços, com luminárias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 8
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VM 80 3
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 70 64
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 100 18
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Sem dados VSAP 150 1
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VM 80 2
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 70 42
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 135
Palmela Pinhal Novo Sul Braço IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 10
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP com luminária no topo Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim Semi Esférica VSAP 100 8



  
 
 
Nota: Quantidades totais luminárias a intervencionar: 2 325 Unidades 
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Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim VM 125 3
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 6
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Sem dados VSAP 100 1
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VM 80 6
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 70 61
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 100 2
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 2
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim Semi Esférica VSAP 100 24
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP do tipo jardim, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 10
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Marmorite Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 31
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VM 80 4
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 70 2
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 5
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 154
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 6
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim Semi Esférica VSAP 70 1
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Tipo Jardim Semi Esférica VSAP 100 1
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 1 braço, com luminária Sem dados Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 2
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 6
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 54
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 2 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 250 2
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 3 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 100 3
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP, de 3 braços, com luminárias Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 3
Palmela Pinhal Novo Sul Coluna de IP Metálica octogonal, troncocónica ou cilindrica Urbano Aberto ou Fechado VSAP 150 2


