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MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE NOVA 
PORTARIA P1 

 
1. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
Os Documentos Técnicos aqui apresentados têm por objetivo a contratação de empresa 
especializada para execução da obra de construção da Portaria P1 da CEASA Campinas, com 
fornecimento de mão de obra e materiais, bem como a elaboração de Projeto Executivo, 
conforme condições estabelecidas neste Memorial Descritivo. 
 
2. PROJETO: 
A Contratada deverá providenciar a elaboração dos projetos técnicos que compõem o 
Projeto Executivo, a fim de serem aprovados pela Contratante, a CEASA Campinas, 
previamente ao início dos Serviços Principais da Obra. 
 
Os Projetos deverão ser elaborados rigorosamente em conformidade com as Normas e 
Regulamentações da ABNT, de acordo com cada modalidade (estruturas, redes de 
utilidades, pavimentação, entre outros). Deverá ser apresentada Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T. - CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (R.R.T. 
- CAU/BR) para cada modalidade de projeto técnico. 
 
Após o final da Obra, deverá apresentar o Projeto Retificado conforme a execução, também 
chamado de “As Built”. 
 
Nas situações em que seja necessária alteração do Projeto Executivo, a Contratada deverá 
apresentar um laudo técnico (com relatório de fotos anexo, se o caso) justificando as 
alterações feitas, que deverão estar presentes no Projeto “As Built”. 
 
2.1 Portaria P1 
2.1.1 O Prédio 
O prédio será constituído de uma cobertura metálica apoiada sobre pilares de concreto 
armado com seção quadrada, e altura de 6,50m no seu ponto mais baixo - 
testeira/platibanda. Abaixo da cobertura, estarão dispostas 04 baias (piso de concreto) de 
passagem com controle por cancela, 02 balanças eletrônicas embutidas no piso, com 
capacidade para 120 toneladas, 04 guaritas para controle de acesso (01 delas possuirá 
escritório e mirante), sanitários masculino e feminino e sala técnica (destinada para quadros 
e armários de elétrica e telefonia). 
 
No entorno do prédio, estarão dispostas 03 vagas para veículos oficiais, e outras 03 vagas 
para caminhões até 22 metros de comprimento. Haverá um arruamento (pavimentação 
asfáltica) para retorno à Portaria P1. 
 
2.1.2 A Estrutura 
2.1.2.1 Cobertura 
A Cobertura da Portaria P1 será sustentada por 06 pilares de concreto armado com seção 
transversal quadrada (conforme previsto no Anexo A - Projeto Básico), devendo ter seu 
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dimensionamento seguindo as especificações da norma ABNT NBR 6118, ABNT NBR 15200 
e ABNT NBR 14432 (situação de incêndio). As estruturas de Concreto deverão receber 
acabamento em estuque e lixamento, com posterior aplicação de verniz poliuretano 
brilhante. 
 
A cobertura, que terá duas águas, deverá ser confeccionada em aço estrutural. O 
dimensionamento deverá ser feito conforme as especificações estabelecidas nas normas 
ABNT NBR 8800, ABNT NBR 14762 (se utilizados perfis formados a frio), ABNT NBR 14323 
e ABNT NBR 14432 (dimensionamento supondo situações de incêndio). A estrutura metálica 
deverá ser totalmente pintada na cor verde padrão CEASA Campinas. 
 
As telhas deverão ser de alumínio - aço Galvalume - pré-pintado na cor branca (face inferior) 
e do tipo sanduíche (núcleo em Poliuretano - espessura de 30mm). As telhas que ficarão na 
platibanda da cobertura serão simples (1 folha), confeccionada em alumínio - aço Galvalume 
- e pré-pintada nas duas faces (branca na face interna e verde padrão CEASA Campinas na 
face externa). Na platibanda frontal da Portaria P1 (fachada), deverá ser instalada uma 
placa de identificação do prédio (ver especificações descritas no Anexo A). Todas as telhas 
deverão ser de 0,50mm de espessura. Também na platibanda frontal, deverão ser instalados 
semáforos em cada baia, conforme especificado no Projeto Básico (Anexo A). 
 
O dimensionamento da estrutura da cobertura deverá prever a futura instalação de placas 
solares fotovoltaicas em toda a extensão de telhado da Portaria P1. 
 
Para coleta de águas pluviais da cobertura, as calhas/rufos deverão ser dimensionados 
conforme histórico de chuvas da região de Campinas/SP, com dados fornecidos pela 
CEPAGRI - UNICAMP (https://www.cpa.unicamp.br/graficos). Esses elementos deverão 
receber pintura seguindo as telhas das platibandas da cobertura. 
 
Será obrigatório instalação de tela “anti-pombo”, caracterizada por uma malha de 5cm, de 
polietileno resistente na cor preta - tratamento U.V., antiferrugem e não conduzir 
eletricidade. A fixação da rede na estrutura da cobertura deverá garantir o isolamento da 
estrutura contra a invasão de aves e ao mesmo tempo praticidade em retirá-la para eventual 
necessidade de manutenção. A escolha do material e processo de instalação deverá 
obedecer às especificações constantes nas normas ABNT NBR 16046-1, ABNT NBR 16046-
2, ABNT NBR 16046-3. 
 
2.1.2.2 Guaritas - Baias 01, 02 e 04 
As guaritas das baias 01, 02 e 04 terão acesso por escadas de concreto armado. Verificar 
no Projeto Básico (Anexo A) os níveis de piso indicados. O piso interno da guarita deverá 
estar apoiado sobre aterro compactado (prever controle de compactação). A platibanda 
deverá ser construída conforme padrão indicado no Projeto Básico. Elas deverão ser 
construídas em concreto armado e alvenaria de concreto (estrutural ou de vedação). As 
baias deverão contar com batedores de concreto armado, protegendo os pilares de 
sustentação da cobertura metálica da Portaria P1 e as guaritas. 
 

https://www.cpa.unicamp.br/graficos


 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 
 

Folha 3 de 25 
 

 

As edificações que se encontram, completas ou parcialmente, sob a cobertura da Portaria 
P1 - especificada no item 2.1.2.1 - deverão receber impermeabilização conforme normas 
técnicas vigentes, prevendo a ação de chuvas. 
 
2.1.2.3 Guarita e Mirante - Baia 03 
A guarita da baia 03 estará sobre platô/plataforma elevado(a) - com piso apoiado sobre 
aterro compactado (prever controle de compactação) e paredes de alvenaria estrutural. 
Verificar no Projeto Básico (Anexo A) os níveis de piso indicados. A platibanda deverá ser 
construída conforme padrão indicado no Projeto Básico. Elas deverão ser construídas em 
concreto armado e alvenaria de concreto (estrutural ou de vedação). As baias deverão 
contar com batedores de concreto armado, protegendo os pilares de sustentação da 
cobertura metálica da Portaria P1 e as guaritas. 
 
As paredes do platô/plataforma deverão ser em alvenaria estrutural de concreto, e o piso 
em laje de concreto armado apoiada sobre aterro compactado (prever controle de 
compactação).  
 
Para acesso ao platô/plataforma, estão previstas 02 escadas de concreto armado. Sobre a 
laje do piso, estará apoiada uma escada metálica que dará acesso ao mirante e laje técnica 
- espaços sobre a guarita da baia 03. 
 
As edificações que se encontram, completas ou parcialmente, sob a cobertura da Portaria 
P1 - especificada no item 2.1.2.1 - deverão receber impermeabilização conforme normas 
técnicas vigentes, prevendo a ação de chuvas. 
 
2.1.2.4 Sanitários 
Os Sanitários deverão ser construídos em concreto armado e alvenaria de concreto 
(estrutural ou de vedação). Os batedores de concreto armado, deverão ser construídos de 
modo a proteger a edificação dos Sanitários. 
 
As edificações que se encontram, completas ou parcialmente, sob a cobertura da Portaria 
P1 - especificada no item 2.1.2.1 - deverão receber impermeabilização conforme normas 
técnicas vigentes, prevendo a ação de chuvas. 
 
2.1.2.5 Sala Técnica 
A Sala Técnica deverá ser construída em concreto armado e alvenaria de concreto 
(estrutural ou de vedação). Ela está localizada totalmente fora da projeção de cobertura da 
Portaria P1, devendo receber impermeabilização conforme normas técnicas vigentes. Os 
batedores de concreto armado, deverão ser construídos de modo a proteger a edificação 
da Sala Técnica. 
 
2.1.2.6 Balanças Eletrônicas 
As baias 02 e 04 da Portaria P1 deverão contar com a instalação de balanças eletrônicas, 
com capacidade máxima de pesagem de 120t, e dimensões de 3,20x30,00m. Elas deverão 
ser embutidas no nível do piso do arruamento, e seu acabamento deverá ser em pavimento 
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rígido (concreto armado), preparado para tráfego intenso de veículos pesados. A elaboração 
do Projeto Executivo e execução da obra deverão contar com a construção de fundação 
para as balanças eletrônicas novas, a cargo da Contratada. 
 
O fornecimento das balanças eletrônicas novas (compra dos equipamentos) não faz parte 
do escopo deste edital. 
 
Deverão ser submetidos ao fornecedor das balanças os projetos executivos do piso e 
fundação (Anexos E1 e E2 - Projeto Básico de Referência). A Contratada deverá executar a 
infraestrutura das balanças sob supervisão do fabricante das balanças, que será responsável 
pela instalação mecânica/eletrônica dos equipamentos. 
 
2.1.3 Proteção da Estrutura contra descargas atmosféricas 
Deverá ser dimensionado e apresentado pela Contratada, em Projeto Executivo, o sistema 
de proteção da estrutura contra descargas atmosféricas, verificando-se, durante a execução 
do mesmo, as diretrizes da norma ABNT NBR 5419. 
 
A Contratada também deverá executar o serviço de instalação do sistema, fornecendo todos 
os materiais necessários. 
 
2.1.4 Esquadrias 
As esquadrias de alumínio compreendem nas portas e janelas das edificações, bem como 
as portas das divisórias sanitárias de granito polido. 
 
As esquadrias a serem instaladas nas edificações do Complexo da Portaria P1 deverão ser 
de alumínio resistente, com pintura eletrostática na cor branca, e deverão obedecer às 
posições indicadas no Projeto Básico (Anexo A). 
 
As portas deverão possuir dobradiças reforçadas, próprias para fixação em alumínio e 
resistentes a grandes esforços mecânicos. 
 
As portas das divisórias sanitárias deverão possuir fechadura do tipo tarjeta deslizante 
livre/ocupado (conforme indicado no Projeto Básico - Anexo A). 
 
Após a aprovação do Projeto Executivo, durante a instalação das esquadrias, a Contratada 
deverá fornecer e aplicar os vidros das portas e janelas, entregando o conjunto completo. 
 
2.1.5 Louças, Metais e Pedras 
Deverão ser fornecidos e instalados nas edificações, equipamentos que atendam as 
necessidades da edificação, conforme abaixo: 
 02 bacias sanitárias convencionais em louça branca, compatíveis com uso público; 
 02 chuveiros com sistema de aquecimento protegido contra vandalismo; 
 01 mictório em louça branca de qualidade compatível com uso público; 
 02 cubas em louça branca oval de embutir; 
 04 torneiras de mesa em metal cromado - sistema de fechamento automático 
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(temporizador); 
 01 tanque em louça branca; 
 01 torneira de parede em metal cromado para tanque; 
 01 bancada em granito polido com espaço para 02 cubas ovais e furo para lixeira 
inferior; 
 Divisórias sanitárias em granito polido - conforme Projeto Básico (Anexo A). 
 
2.1.6 Acabamentos 
As edificações receberão acabamentos para proteção das estruturas, conforme tabela 
abaixo: 
 

Acabamentos nas alvenarias e elementos estruturais verticais 

Faces Guaritas Platô/Plataforma Sanitários Sala Técnica 

 
 

Internas 

Chapisco, 
emboço, reboco e 
pintura látex - cor 

a definir. 

Concreto aparente - 
aplicação de verniz 

poliuretano brilhante  

Revestimento 
cerâmico - 

30x40cm - na cor 
branca. 

Chapisco, 
emboço, reboco 
e pintura látex - 

cor a definir. 

 
Externas 

Chapisco, 
emboço, reboco e 
pintura látex - cor 

a definir. 

Chapisco, emboço, 
reboco e pintura 

látex - cor a definir. 

Chapisco, 
emboço, reboco e 
pintura látex - cor 

a definir. 

Chapisco, 
emboço, reboco 
e pintura látex - 

cor a definir. 

 
Acabamentos de piso 

Guaritas Platô/Plataforma Sanitários Sala Técnica 

Revestimento 
cerâmico 

antiderrapante - 
60x60cm - cor a 

definir - PEI 4 ou 5. 

 
Piso em concreto 
desempenado e 

polido. 

Revestimento cerâmico 
antiderrapante - 

60x60cm - cor a definir 
- PEI 4 ou 5. 

 
Piso em concreto 
desempenado e 

polido. 

 
2.2 O Complexo 
O Complexo da Portaria P1 compreende no entorno do prédio. Será composto por jardins e 
calçadas, conforme disposto no Projeto Básico (Anexo A). 
 
2.2.1 Calçadas 
As calçadas deverão ser de concreto armado moldado in loco e obedecerão às dimensões e 
disposições apresentadas no Projeto Básico (Anexo A). O uso das calçadas será restrito a 
pedestres. 

 
2.2.2 Arruamento 
O arruamento do Complexo será em pavimentação asfáltica (pavimento flexível), enquanto 
nas baias e balanças eletrônicas embutidas, o piso será de concreto. Na rua de acesso da 
CEASA Campinas, será aberta uma 4ª faixa de trafego. A sinalização horizontal (pintura de 
solo) deverá ser executada utilizando-se tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 
microesferas de vidro. 
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2.2.3 Fechamento da área 
A área do complexo receberá fechamento em cerca de mourões de concreto escoradas, com 
tela de arame galvanizado em toda a extensão - alambrado. Ao longo do fechamento, serão 
instalados pela Contratada 05 portões para passagem de veículos longos, e 01 portão para 
passagem de pedestres (todos com estrutura metálica e tela de arame galvanizado). As 
disposições do fechamento e dos portões estão presentes no Projeto Básico (Anexo A). 
 
Em todas as baias da Portaria P1 (01 a 04), a Contratada deverá prever infraestrutura para 
as cancelas automatizadas, com controle direcionado as guaritas. 
 
Ficará a cargo da Contratada a demolição e reconstrução de um trecho do muro de divisa 
da CEASA Campinas, em local próximo a Portaria P1. O muro deverá ser em alvenaria de 
blocos de concreto. 

 
2.2.4 Jardins 
As áreas do complexo onde não estão previstos arruamento ou calçadas, deverão receber 
plantio de grama do tipo esmeralda, e jardinagem com plantas de pequeno porte. 

 
2.2.5 Sinalização vertical 
A Contratada deverá instalar a sinalização vertical de trânsito com placas retrorrefletivas em 
conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As disposições das placas estão 
indicadas no Projeto Básico (Anexo A). Além das placas retrorrefletivas, deverão ser 
instalados semáforos na testeira frontal da cobertura da Portaria P1. 
 
Além da sinalização vertical de trânsito, a Contratada deverá instalar sinalização de Rota de 
Fuga e Prevenção e Combate a Incêndio. Essa sinalização deverá ser projetada e 
apresentada como Projeto Técnico integrante do Projeto Executivo. 
 
2.2.6 As Redes de Utilidades 
As Redes de Utilidades a serem consideradas nesse trabalho compreendem Redes 
Hidráulicas, Redes Elétricas e Rede de Telefonia. 
 
2.2.6.1 Redes Hidráulicas 
As Redes Hidráulicas correspondem a Rede Coletora de Água Pluvial, Rede Coletora de 
Esgoto, Rede de Distribuição de Água Potável e Rede de Distribuição de Água de Combate 
a Incêndio (Hidrantes). 
 
2.2.6.1.1 Rede Coletora de Águas Pluviais 
As águas pluviais resultantes das precipitações pluviométricas sobre a cobertura do prédio 
seguirão para as calhas do telhado, que descarregarão nas tubulações de descida, e 
direcionando-se ao poço de visita/inspeção próximo existente.  
 
O dimensionamento das calhas, condutores verticais e condutores horizontais, deverá seguir 
o previsto em norma ABNT NBR 10844, conforme histórico de chuvas da região de 
Campinas/SP, com dados fornecidos pela CEPAGRI - UNICAMP 
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(https://www.cpa.unicamp.br/graficos). Os trechos de rede que fogem da abrangência da 
norma supracitada, deverão seguir o previsto em normas específicas. 
 
Para as águas pluviais que escoam superficialmente no complexo, deverão locados e 
dimensionados pontos de coleta, prevendo inspeção. Todos trechos serão interligados com 
a rede existente de águas pluviais interna à planta da CEASA Campinas. 
 
2.2.6.1.2 Rede Coletora de Esgoto/Água Servida 
O esgoto resultante do uso dos sanitários/vestiários, depósito de materiais de limpeza e das 
torneiras da Portaria P1, será conduzido até rede de esgoto existente. O dimensionamento 
da rede coletora norma deverá seguir as especificações técnicas constantes na norma ABNT 
NBR 9649 e ABNT NBR 8160. O Projeto Básico (Anexo A) identifica os poços de visita 
existentes e sugere o caminhamento da rede coletora de esgoto. 
 
2.2.6.1.3 Rede de Abastecimento de Água Fria 
O complexo da Portaria P1 será abastecido por rede nova, iniciada a partir de rede existente. 
O caminhamento sugerido e os pontos de tomada de água (torneiras) estão dispostos no 
Projeto Básico (Anexo A). O dimensionamento deverá obedecer às especificações da ABNT 
NBR 12218 (onde aplicável) e ABNT NBR 5626. 
 
2.2.6.1.4 Rede de Distribuição de Água de Combate a Incêndio - Hidrantes 
O Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio (SPCI) deverá ser dimensionado a partir de 
rede de hidrante existente, atendendo as normas técnicas referentes. O caminhamento 
sugerido e os pontos de hidrantes estão dispostos no Projeto Básico (Anexo A). 
 
2.2.6.2 Instalações de Energia Elétrica 
A alimentação de Energia Elétrica para o Complexo da Portaria P1, deverá ser feito por redes 
a serem projetadas a partir da TR-09, localizada próxima à área da obra, com tubos de 
100mm do tipo Canaflex. O primeiro trecho já possui infraestrutura (tubulação) construída, 
onde deverá ser executada apenas a passagem de cabeamento novo (03 fases de #35mm 
cada - cor preta; 01neutro de #25mm - cor azul; 01 terra de #25mm - cor verde). O segundo 
trecho compreenderá na construção de poço de visita enterrado, e também da infraestrutura 
(02 tubos de #75mm, de PVC na cor branca) até a sala técnica. O segundo trecho também 
deverá receber o cabeamento supracitado. 
 
O Projeto Executivo deverá ser elaborado com caminhamento de acordo com o indicado no 
Projeto Básico (Anexo A) fornecido pela CEASA Campinas, obedecendo as Normas da ABNT. 
 
2.2.6.2.1 Distribuição 
Os quadros de distribuição de energia, nos quais são estabelecidos os diversos circuitos, de 
modo a limitar as consequências de interrupções de energia, facilitando as verificações de 
rotina, bem como, demais serviços de manutenção, estarão localizados na Sala Técnica, 
próxima aos Sanitários da Portaria P1. O traçado e dimensionamento da rede de distribuição 
(para os Sanitários, Depósito de Material de Limpeza, Guaritas e Balanças), a partir do 
quadro de distribuição, deverá ser definido pela Contratada em Projeto Executivo. 

https://www.cpa.unicamp.br/graficos
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2.2.6.2.2 Iluminação 
As lâmpadas dos sistemas de iluminação interna do Galpão deverão ser do tipo LED, nível 
alto de iluminação, de tensão 220v. 
 
Os reatores deverão ser eletromagnéticos, de alto fator de potência, 2x40w, com partida 
rápida e de tensão 220v. 
 
As luminárias deverão ser fixadas nos perfilados metálicos de 38x38mm com braçadeiras, 
alimentadas com cabo de três fios WPP e ligada com tomada de 03 (três) pinos chatos 
(2P+T), conforme detalhe de montagem a ser apresentado no Projeto Executivo. Todas as 
luminárias deverão ser aterradas. 
 
O pátio do entorno da Portaria P1 terão iluminação externa a partir de refletores LED do 
tipo projetor para instalação em postes metálicos e em paredes (fixação na platibanda 
posterior da cobertura da Portaria P1), sendo alimentadas por rede elétrica a partir do 
quadro elétrico localizado na Sala Técnica. As redes deverão possuir proteção por 
aterramento. 
 
2.2.6.2.3 Proteção 
Todos os circuitos de iluminação deverão ser protegidos contra sobrecorrente e curto-
circuito por disjuntores tipo caixa moldada com dispositivos termomagnéticos e comandados 
por chaves contatoras. 
 
Para os circuitos de tomadas a proteção também deverá ser efetuada através de disjuntores 
do tipo caixa moldada, com dispositivo termomagnético, com terra acessível, para que haja 
maior segurança no manuseio de equipamentos que funcionam com água ou nas 
proximidades dela. 
 
Todas as luminárias e equipamentos elétricos deverão ter suas carcaças devidamente 
aterradas. 
 
2.2.6.2.4 Canaletas, Calhas, Conduletes, Condutores, Perfis e Outros Materiais 
Os eletrodutos e conduletes deverão ser metálicos. As entradas e saídas de eletrodutos, 
caixas de passagem e quadros, deverão ser tratadas com massa de calafetar.    
Os condutores elétricos deverão ser de cobre rígido, com isolação em PVC antichama de 
qualidade comprovada (limite de queda de tensão considerado = 3,00% no circuito). Para 
ligações ao tempo, como o cordão das luminárias, deverá ser utilizado cabo de 3 fios tipo 
WPP, para uso ao tempo, não sendo aceitos fios com isolamento complementar com fita 
isolante. As tomadas de força da Portaria P1 deverão ser em 220v (2P+T), instaladas nos 
Sanitários, Depósito de Material de Limpeza e Guaritas. 
 
2.2.6.2.5 Remanejamento de Poste e Rede de Alta Tensão (11.900v) 
Para remodelação do traçado de arruamento do Complexo da Portaria P1, será necessário 
remanejar poste de concreto existente com rede elétrica de alta tensão (11.900v). A 
travessia aérea deverá ser convertida para passagem subterrânea, com tubos galvanizados 
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e corrugados (flexíveis). O cabeamento deverá ser feito com 8 cabos de #50mm², classe 
15kV, com pelo menos 02 pontos de emenda em cada cabo. Essas especificações 
encontram-se descritas no Projeto Básico deste edital. 
 
Ficará a cargo da Contratada os serviços referentes ao remanejamento deste poste, os quais 
deverão ocorrer, obrigatoriamente, de sábado - período da tarde - e domingo - período 
integral. A rede de alimentação elétrica que estará desligada durante este serviço, 
necessitará, obrigatoriamente, voltar ao funcionamento normal no mesmo domingo, até o 
período da noite. A Contratada deverá, obrigatoriamente, comunicar com antecedência - 
mínimo de 15 dias - a fiscalização da CEASA Campinas sobre a realização do serviço. 
 
2.2.6.3 Instalações de Telefonia 
A rede de telefonia para a Portaria P1 deverá ser construída a partir de poço de visita 
próximo existente (indicado no Projeto Básico - Anexo A). No poço de visita em questão, 
deverá ser executada emenda. A partir deste ponto, a Contratada deverá construir 
infraestrutura nova (03 tubos de #75mm, de PVC na cor branca) e executar o cabeamento 
(1C10). A rede de Telefonia nova chegará até a Sala Técnica, em armário de telefonia novo 
a ser instalado. O traçado da rede de telefonia, do armário até os pontos de uso (Guaritas), 
deverá ser definido pela Contratado em Projeto Executivo. 
 
2.3 Desenhos 
O conjunto de pranchas que compõem o Projeto Básico é apresentado no Anexo A deste 
Memorial Descritivo, conforme abaixo: (para visualizar os anexos acesse o site da CEASA) 
 

Anexo A1 - Implantação Geral; 
Anexo A2 - Planta Baixa da Portaria P1 - Pavimento Térreo; 
Anexo A3 - Planta Baixa da Portaria P1 - Pavimento Superior; 
Anexo A4 - Planta Baixa com medidas - Pavimento Térreo; 
Anexo A5 - Planta Baixa com medidas - Pavimento Superior; 
Anexo A6 - Cortes Transversal e Longitudinal; 
Anexo A7 - Fachada; 
Anexo A8 - Rede Coletora de Águas Pluviais; 
Anexo A9 - Rede Coletora de Esgoto/Água Servida; 
Anexo A10 - Rede de Abastecimento de Água Fria; 
Anexo A11 - Rede de Hidrantes - Prevenção e Combate a Incêndio; 
Anexo A12 - Rede de Alimentação Elétrica; 
Anexo A13 - Rede de Telefonia; 
Anexo A14 - Detalhamento geral; 
Anexo A15 - Detalhamento esquadrias; 
Anexo A16 - Detalhamento geral 01; 
Anexo A17 - Detalhamento geral 02. 
Anexo B - Situação atual (com cotas de nível). 
Anexo C - Relatório de Sondagem; 
Anexo E1 - Cargas e Layout para balança; 
Anexo E2 - Piso de Concreto Armado para Balança. 
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3 OBRA 
3.1 Memorial Instrutivo 
O Memorial Instrutivo tem por objetivo, apresentar as instruções a serem atendidas pela 
Empresa Contratada, na execução da obra do Complexo da Portaria P1, na CEASA 
Campinas. 
 
3.1.1 Projetos Executivos 
Os Projetos Executivos para a obra deverão ser elaborados a partir do Projeto Básico (Anexo 
A), fornecido pela CEASA Campinas. Deverão ser apresentados os Projetos Arquitetônicos, 
de Estruturas, Instalações Hidráulicas para Águas Pluviais, Instalações Hidráulicas de 
Esgoto, Instalações Hidráulicas para Água Potável, Instalações Hidráulicas para Prevenção 
e Combate a Incêndio, Instalações Elétricas para Iluminação e Força, Instalações de 
Telefonia, Instalações para Proteção contra descargas atmosféricas, Terraplenagem e 
Pavimentação. Os Projetos deverão conter Memorial Descritivo, Memorial de Especificações 
e Desenhos, conforme Padrão CEASA Campinas, em conformidade com as Normas e 
Regulamentações da ABNT. A apresentação da documentação dos Projetos deverá ser feita 
conforme os modelos padronizados da CEASA Campinas, que estarão disponibilizados à 
Contratada. A CEASA Campinas entregará à Contratada, arquivos digitais do Projeto Básico 
para tratar da elaboração dos Projetos Técnicos componentes do Projeto Executivo e, ao 
final da Obra, do Projeto “As Built”. 
 
3.1.2 Serviços Preliminares 
3.1.2.1 Placa da Obra 
Deverá ser confeccionada 01 (uma) placa da obra, com dimensões de 4,00 de largura por 
2,00m de altura e em chapa metálica. Deverá conter o logotipo da CEASA Campinas, 
logotipo da Prefeitura Municipal de Campinas, nome da obra, prazo previsto de execução, 
data de início da construção, número do Contrato, valor do contrato, nome, CREA e 
endereço da empresa contratada, nome e CREA ou CAU do responsável técnico da obra. 
Deverá ser instalada em local a ser determinado pela Fiscalização. 

 
3.1.2.2 Instalações do Canteiro 
As Instalações do Canteiro deverão atender a áreas para Escritório de Administração; 
Depósito de Materiais de Construção; Depósito de Ferramentas, Máquinas e Equipamentos; 
Vestiário e Sanitários; Refeitório; Estacionamento de Máquinas e Veículos, com as 
respectivas instalações de agua e energia elétrica de ligações provisórias, tratado 
previamente com a Fiscalização Técnica da CEASA Campinas, em conformidade com as 
Recomendações, Normas e Leis do Ministério do Trabalho e ABNT. 
 
A Contratada será a responsável pela conservação e limpeza do canteiro de obras. 
 
3.1.2.3 Locação da Obra 
A Locação da Obra deverá ser feita baseada nos pontos referenciais de nível RN e de 
alinhamento RL, de maneira a garantir máxima precisão no lançamento dos gabaritos. É de 
responsabilidade da Contratada a execução adequada do gabarito para marcação da obra. 
O serviço deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização, antes do prosseguimento dos 
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trabalhos da etapa seguinte. Tal aprovação não exime a Contratada das responsabilidades 
sobre as possíveis falhas de locação. Quaisquer desvios ocorridos deverão ser corrigidos sob 
a total responsabilidade da Contratada. 
 
3.1.2.4 Isolamento e Cerco da Área 
O Isolamento e cerco da Área deverão ser feito de maneira a obstar o acesso do trânsito 
adjacente à área interna da Obra, com o emprego de tapumes em chapa metálica (telha 
trapezoidal) nova e pintada, na cor Azul Del Rey, a fim de garantir a segurança e a não 
interferência externa aos trabalhos da construção. Todos os materiais e serviços necessários 
são de responsabilidade da Contratada. 
 
3.1.2.5 Sinalização Provisória 
A Sinalização provisória de Orientação, Regulamentação e Advertência, do tipo Vertical com 
placas, aos pedestres e veículos, deverá ser feita em compatibilidade com o Isolamento da 
Área, também por motivos de segurança e racionalidade de logística, de maneira que se 
evite a dispersão e conflitos no trânsito por parte dos que trabalham na Obra e também dos 
que estão sediados no entorno, respeitando o funcionamento do Sistema Viário da CEASA 
Campinas. A solução deverá ser acertada de comum acordo com a fiscalização da CEASA. 
Todos os materiais e serviços necessários são de responsabilidade da Contratada. 
 
3.1.3 Serviços de Remoções e Limpeza 
3.1.3.1 Limpeza Primária da Área 
A Limpeza Primária da Área corresponde à remoção de todos os materiais estranhos 
esparramados na área da obra. Os materiais deverão ser carregados, transportados e 
descartados em local de bota fora externo legalmente licenciado pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB). As guias de concreto existentes no local da obra que 
serão removidas deverão ser carregadas, transportadas e descartadas em local de bota fora 
externo legalmente licenciado, totalmente a cargo da Contratada. As guias removidas que 
estiverem em bom estado de conservação, poderão ser reutilizadas na obra, de acordo com 
a aprovação da fiscalização da CEASA Campinas. 

 
3.1.3.2 Remoção de Pavimento Existente 
A Remoção de Pavimento Existente nas áreas a serem trabalhadas para a construção do 
prédio e construção de redes poderá ser iniciada pelos locais então confirmados na Locação 
da Obra. Os materiais resultantes deverão ser carregados e transportados para o local de 
bota fora externo legalmente licenciado. Os locais onde o arruamento em pavimentação 
asfáltica irá permanecer não necessitarão ser demolidos, exceto em situações de más 
condições. O Projeto Básico (Anexo A) indica as áreas de substituição, recapeamento ou 
estrutura totalmente nova do pavimento asfáltico. Todos os serviços ficarão a cargo da 
Contratada. 
 
3.1.3.3 Remoção de Redes, Postes de Iluminação e Árvores 
A Contratada deverá executar a remoção de 03 (três) postes de iluminação metálicos - cada 
um possui altura de aproximadamente 10 metros. Os mesmos deverão ser estocados em 
área próxima ao Complexo da Portaria, dentro da planta da CEASA Campinas. 
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Será necessário remanejar 01 (um) poste de concreto, de seção circular - altura de 
aproximadamente 15 metros - o qual sustenta rede interna de alta tensão da CEASA 
Campinas. Os serviços referentes ao remanejamento deste poste deverão ocorrer, 
obrigatoriamente, de sábado - período da tarde - e domingo - período integral. A rede de 
alimentação elétrica que estará desligada durante este serviço, necessitará, 
obrigatoriamente, voltar ao funcionamento normal no mesmo domingo, até período da 
noite. A Contratada deverá, obrigatoriamente, comunicar com antecedência - mínimo de 15 
dias - a fiscalização da CEASA Campinas sobre a realização do serviço. Com o 
remanejamento do poste de circular de concreto, indicado em Projeto Básico, a rede aérea 
do trecho deverá ser transformada em subterrânea. 
 
As árvores que estão localizadas nos espaços previstos para as edificações do Complexo da 
Portaria P1 - 10 (dez) unidades de grande porte e aproximadamente 10 unidades de 
pequeno porte - deverão ser cortadas, destocadas e descartadas pela Contratada, em local 
legalmente licenciado. Esses serviços só poderão ser executados por empresas cadastradas 
na Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) - a lista de empresas cadastradas é encontrada 
no link http://campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publicos/dpj/gauc.php. 
 
As redes de utilidades existentes e que não serão aproveitadas no novo Complexo da 
Portaria P1 deverão ser isoladas e desativadas. 

 
3.1.3.4 Remoção de Camada Vegetal 
A Remoção de Camada Vegetal nas áreas a serem trabalhadas para a construção do prédio 
e construção de redes poderá ser iniciada pelos locais então confirmados na Locação da 
Obra. Os materiais resultantes deverão ser carregados e transportados para o local de bota 
fora externo legalmente licenciado. Todos os serviços ficarão a cargo da Contratada. 
 
3.1.3.5 Demolição da Portaria P1 existente 
A Portaria P1 existente, composta por guarita com cobertura edificada totalmente em 
concreto armado, deverá ser demolida após a possibilidade de funcionamento da nova 
Portaria P1 a ser construída. 
 
A balança mecânica existente e casa de controle também deverão ser demolidas e 
removidas. Será necessário o funcionamento de pelo menos 01 balança eletrônica nova para 
que a balança existente seja removida, de modo a não comprometer as atividades 
desempenhadas na Portaria P1. 
 
Ficará a cargo da Contratada a demolição e todo o entulho gerado deverá ser removido e 
descartado em bota fora legalmente licenciado. 
 
O terreno onde se encontra a Portaria P1 existente deverá ser preparado (base, sub-base, 
subleito) e receber acabamento em pavimentação asfáltica, conforme indicado no Projeto 

Básico. 

A demolição da balança mecânica existente deverá incluir a quebra do piso de concreto, 
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desmontagem do mecanismo da balança, aterramento, compactação, preparo e execução 
de pavimento asfáltico/concreto. 
 
3.1.4 Serviços Principais 
3.1.4.1 Movimento de Terra 
3.1.4.1.1 Serviços de Aterro Compactado 
Onde necessário, o aterro será executado após os serviços de remoção da pavimentação e 
canteiros existentes, execução da fundação nas áreas do Complexo da Portaria P1, 
construção de parte das redes de utilidades e preparo do terreno para o prosseguimento. O 
Cronograma estudado, proposto e aprovado definirá a sequência dos trabalhos. O trabalho 
de aterro deverá ser executado com material fornecido pela empresa Contratada, devendo 
ser de 1ª categoria, escolhido e isento de materiais estranhos. O material deverá ser lançado 
em camadas de 20 cm de espessura, umedecido, deverá ser compactado na umidade ótima 
a 95% do Proctor Normal. O procedimento deverá ser criterioso de modo a evitar a 
ocorrência de trincas, fendas e desníveis por recalques diferenciais de camadas aterradas. 
Os serviços de aterro deverão ser avaliados por procedimentos de Laboratório de Controle 
Tecnológico. 

 
3.1.4.1.2 Transporte de Aterro 
O material deverá ser carregado transportado da área de estocagem para dentro da CEASA 
Campinas a cargo da Contratada. O controle dos volumes transportados ou viagens 
realizadas deverá ser confirmado com a fiscalização. 
 
3.1.4.1.3 Escavação de Valas 
Os serviços de escavação para a execução das fundações e redes de utilidades poderão ser 
realizados mecanicamente com arremate manual. As escavações deverão ser executadas de 
acordo com as indicações do projeto, natureza do terreno do local e extensão do trabalho. 
Para valas com profundidades em torno de 2,00m, deve-se proceder à verificação do tipo 
de solo e a efetiva condição de estabilidade dos taludes para se decidir acerca do emprego 
de escoramentos para os serviços de escavação. Para valas com profundidades acima de 
2,00m as condições de segurança à estabilidade natural dos taludes já podem apresentar 
riscos, principalmente em terrenos de solos não muito coesos, devendo-se prever o emprego 
de escoramentos. Deverão ser tomadas todas as providências possíveis para a garantia de 
segurança dos operários. 
 
3.1.4.1.4 Regularização e Compactação do Fundo de Vala 
Após a conclusão dos serviços das escavações, deverão ser realizados os serviços de 
regularização, nivelamento e compactação do fundo das valas. A compactação poderá ser 
feita através de apiloamento manual com soquetes maço de 30 a 60kg ou ainda 
mecanicamente com compactadores mecânicos. 
 
3.1.4.1.5 Reaterro Compactado de Vala 
Todo o local da vala a ser aterrada ou reaterrada deverá estar previamente limpo, raspado 
e sem vestígios de materiais estranhos, tais como matérias orgânicas, matacões ou solo 
impróprio. Os aterros ou reaterros deverão ser executados com material de 1ª categoria, 
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escolhido, isento de materiais estranhos, umedecido, em camadas com espessura máxima 
de 15cm e compactados a 95% do Proctor Normal, com o emprego de soquetes mecânicos. 
O procedimento deverá ser criterioso de modo a evitar a ocorrência de trincas, fendas e 
desníveis por recalques diferenciais de camadas aterradas. Os serviços de aterro deverão 
ser avaliados por procedimentos de Laboratório de Controle Tecnológico. 
 
3.1.4.1.6 Remoção de Terra Excedente 
Todo o material excedente dos serviços de reaterro, quando se tratar de material limpo, 
deverá ser transportado para local de estocagem, dentro da planta da CEASA Campinas. 
Quando se tratar de material imprestável à obra, a Contratada deverá transportá-los para 
local de bota fora externo legalmente licenciado. 
 
3.1.4.2 Estruturas de Concreto 
As Estruturas de Concreto Armado de todo o Complexo da Portaria P1, compostas por 
estacas, blocos de coroamento, vigas baldrame, pisos, pilares, vigas, lajes e escadas, 
deverão ser executadas em conformidade com o Projeto Executivo a ser desenvolvido e 
apresentado pela Contratada. Os trabalhos de dimensionamento e execução das estruturas 
de concreto armado deverão atender as prescrições das Normas Brasileiras ABNT NBR 
6118:2014 e ABNT NBR 7480:2007. 
 
3.1.4.3 Estruturas de Aço 
A Contratada deverá elaborar os desenhos de fabricação e montagem, baseado no Projeto 
Executivo aprovado pela CEASA Campinas, com todos os detalhes construtivos, medidas 
entre eixos, distância entre furos, diâmetro dos furos, espessuras, tipos e dimensões das 
soldas, etc., de tal forma a permitir a perfeita interpretação e compreensão da estrutura. A 
Contratada deverá fabricar, transportar para o local da Obra e montar a estrutura metálica. 
Nos desenhos para fabricação, deverão ser indicadas dimensões, tipo, comprimento e 
posição das soldas. O fabricante deverá obedecer na íntegra os detalhes constantes nos 
desenhos e as especificações do Projeto Executivo. Qualquer alteração ou modificação do 
Projeto deverá ser submetida à aprovação prévia da CEASA Campinas, e só serão aceitas 
aquelas devidamente aprovadas por escrito. O Aço Estrutural para a estrutura deverá 
obedecer às especificações ASTM A-36. Os Perfis de aço em chapa dobrada deverão atender 
as especificações ASTM A-570 G33. Os chumbadores e parafusos deverão atender as 
especificações ASTM A-307. Os eletrodos para solda deverão atender as especificações AWS 
A-5 e E-70XX, correspondentes ao material de base, o aço A-36. Para as soldas executadas 
na obra, a E- 6013. Todas as peças deverão ser claramente identificadas. Todas as ligações 
deverão ser feitas com a compatibilidade de resistência das peças ligadas. Todas as ligações 
de oficina deverão ser soldadas, a menos de indicação ou especificação em contrário. Nas 
ligações de oficina deverão ser utilizadas soldas em ângulo, exceto quando especificado 
outro tipo no projeto. As soldas de topo deverão ter penetração total. As soldas na obra só 
serão aceitas quando indicadas no projeto estrutural. Não serão aceitos os procedimentos 
de alargamentos de furos efetuados na obra. 
 
As peças não deverão apresentar mordeduras de maçarico, rebarbas nos furos, respingos 
de solda e outras imperfeições, devendo apresentar bom aspecto de acabamento. Os 
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parafusos de montagem na obra deverão ser assentados sem dificuldade na justaposição 
dos furos. Não serão admitidas as diferenças de medidas maiores que 1/16’’ (1,5mm) nas 
distâncias entre furos, correspondente à folga dos parafusos. É recomendável a utilização 
de gabarito, na fase de ponteamento, antes da solda completa, no procedimento de 
soldagem de um conjunto de peças, a fim de minimizar as distorções de posição ou ajuste 
das peças do conjunto. Em soldas que requeiram mais de um passe, limpando 
adequadamente o passe anterior, verificando a ocorrência de porosidade ou outros defeitos 
que possam ser encobertos pelo cordão seguinte. Durante os procedimentos de execução 
das soldagens, deverão ser evitados os resfriamentos bruscos. 
 
Após a fabricação das estruturas, deverá ser feita uma limpeza criteriosa de carepas de 
laminação, óleo, graxa, ferrugem, etc., utilizando-se escovas de aço manuais ou rotativas. 
 
Ainda na fábrica, deverão ser aplicadas nas peças metálicas, duas demãos de primer ou 
fundo anticorrosivo. Nas operações de montagem das estruturas, todos os danos causados 
a proteção de primer, deverão ser reparados, bem como, todos os indícios de ferrugem ou 
oxidação. 
 
Após a etapa de montagem parcial, ainda nas oficinas, deverá ser feita a pintura de 
acabamento com esmalte sintético em duas demãos, na cor verde padrão CEASA Campinas, 
procedendo posteriormente na obra, todos os retoques que forem necessários. As estruturas 
metálicas deverão ser completamente limpas no chão antes do içamento. O Fabricante das 
estruturas metálicas deverá ter à disposição da Contratada, os certificados relativos a todos 
os materiais utilizados, para comprovação da qualidade e cumprimento das especificações. 
Exceto quando estabelecidas tolerâncias de montagem específicas, deverão ser adotadas as 
tolerâncias determinadas pela norma ABNT NBR 8800, suplementadas pelas normas DIN. 
 
3.1.4.4 Instalações Hidráulicas para Águas Pluviais 
As caixas de captação de água serão em alvenaria de 01 tijolo assentados com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3; tampas de concreto armado com grades de ferro 
articuladas; laje de fundo com 10cm de espessura em concreto armado; lastro de brita 2 
compactado com 5cm de espessura, sobre terreno nivelado compactado. 
 
A caixa de encontro será em alvenaria de 01 tijolo assentados com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3; laje de tampa em concreto armado com 15cm de espessura; laje de 
fundo em concreto armado com 10cm de espessura; lastro de brita 2 compactado com 5cm 
de espessura, sobre terreno nivelado compactado. Nas caixas de encontro, prever a 
construção de laje em concreto armado com tampa circular articulada de ferro fundido, com 
identificação da rede de águas pluviais. Para as tampas das caixas de encontro localizadas 
em jardins, prever sobreposição de 20cm acima do nível superficial do solo. Para as caixas 
de encontro localizadas em calçadas e arruamentos, as tampas deverão estar totalmente 
no nível superficial do piso. As tampas circulares de ferro fundido deverão resistir tráfego 
intenso de veículos pesados e atender as especificações da norma ABNT NBR 10160. 
 
Os poços de visita serão em alvenaria de 01 tijolo assentados com argamassa de cimento e 
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areia no traço 1:3; com chaminés de altura compatíveis com as cotas da rede; tampa circular 
articulada de ferro fundido para tráfego pesado, prevendo também especificações da norma 
ABNT NBR 10160; laje de tampa da câmara em concreto armado com 15cm de espessura; 
laje de fundo em concreto armado com 10cm de espessura; lastro de brita 2 compactado 
com 5cm de espessura, sobre terreno nivelado compactado. 
 
Todas as caixas e poços deverão ser revestidos internamente com argamassa 
impermeabilizante e possuir degraus de ferro com diâmetro d=3/4”. 
A construção de toda a rede deverá ser realizada conforme detalhado em projeto executivo 
aprovado. 
 
3.1.4.5 Instalações Hidráulicas de Esgoto/Água Servida 
A rede interna de esgoto dos Sanitários/Vestiários e Depósito de Materiais de Limpeza será 
composta por tubos e conexões de PVC rígido (PVCR), de ponta e bolsa para soldar e 
inspeções assentadas sobre berço de areia compactada com 10cm de espessura por 30cm 
de largura. 
 
As caixas de captação de água das torneiras da Portaria P1 serão em alvenaria de 1 tijolo 
assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; com grelhas de ferro; laje de 
fundo com 10cm de espessura em concreto armado; lastro de brita 2 compactado com 5cm 
de espessura, sobre terreno nivelado compactado. 
 
A rede externa de esgoto será composta por tubos de PVC rígido (PVCR) de ponta e bolsa 
para soldar, assentados sobre berço de areia compactada com 10cm de espessura por 40cm 
de largura. Deverá ser executado “envelopamento” de concreto dos tubos em passagens 
sob arruamento - cobrimento médio com 10cm de espessura. 
 
Os poços de visita serão em alvenaria de 1 tijolo assentados com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3; com chaminés de altura compatíveis com as cotas da rede; tampa circular 
articulada de ferro fundido para tráfego pesado, prevendo também especificações da norma 
ABNT NBR 10160; laje de tampa da câmara em concreto armado com 15cm de espessura; 
laje de fundo em concreto armado com 10cm de espessura; lastro de brita 2 compactado 
com 5cm de espessura, sobre terreno nivelado compactado. 
 
Todas as caixas e poços deverão ser revestidos internamente com argamassa 
impermeabilizante e possuir degraus de ferro redondo com diâmetro d=3/4”. 
 
A construção de toda a rede deverá ser realizada conforme detalhado em projeto executivo 
aprovado. 
 
3.1.4.6 Instalações Hidráulicas para Água Potável 
A rede interna de Água Potável da Portaria P1 será composta por tubos e conexões de PVC 
rígido roscável, assentados sobre terreno compactado. Nos pontos de abastecimento da 
Portaria P1 deverão ser instaladas torneiras de d=3/4” do tipo de jardim. 
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A rede interna de Água Potável dos Sanitários/Vestiários e Depósito de Materiais de Limpeza 
será composta por tubos e conexões de PVC rígido roscável, assentados sobre terreno 
compactado. 
 
A rede externa de Água Potável será composta por tubos de PVC rígido roscável, assentados 
sobre terreno compactado, envolvidos por envelope de concreto de 10cm de espessura 
média de cobrimento. 
 
A construção de toda a rede deverá ser realizada conforme detalhado em projeto executivo 
a ser elaborado e apresentado pela contratado. 
 
3.1.4.7 Instalações Hidráulicas para Água de Combate a Incêndio 
A rede de Água de Combate a Incêndio da Portaria P1 será composta por tubos e conexões 
em tubos de ferro galvanizado, assentados sobre terreno compactado. Nos trechos 
enterrados deverão ser envolvidos por envelope de concreto com 10cm de espessura média 
de cobrimento. 
 
A rede de Água de Combate a Incêndio da Sala Técnica, Sanitários/Vestiários e Depósito de 
Materiais de Limpeza será composta por tubos e conexões em tubos de ferro galvanizado, 
assentados sobre terreno compactado. Nos trechos enterrados deverão ser envolvidos por 
envelope de concreto com 10cm de espessura média de cobrimento. 
 
Nos pontos de abastecimento deverão ser instaladas as caixas de hidrantes em alvenaria 
de dimensões de 90x60x17cm com portas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo 
pintado na cor vermelha. 
 
Nas caixas deverá estar instalada a válvula angular de 45º, o adaptador Storz mangueira 
tipo Sintex industrial com suporte meia lua e esguicho jato sólido. 
 
A construção de toda a rede deverá ser realizada conforme detalhado em Projeto Executivo 
a ser apresentado pela contratada e aprovado pela CEASA Campinas. 
 
3.1.4.8 Instalações elétricas para Iluminação e Força 
A alimentação de energia elétrica para atendimento ao Complexo da Portaria P1, para 
Iluminação e Força, serão feitos por redes a partir da TR-09. 
 
As instalações elétricas deverão obedecer ao Projeto Executivo elaborado e apresentado 
pela Contratada, e posteriormente aprovado pela CEASA Campinas. 
 
O trabalho relativo à execução das instalações elétricas abrange todo o material e serviços 
necessários à implantação plena do Projeto Executivo, de forma que ao final desta fase, a 
obra tenha todas as condições necessárias de funcionamento para os sistemas de 
Iluminação e energia através dos quadros, redes, proteções e comandos, com segurança e 
economia. 
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Os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, sendo vetados os 
materiais de qualidade inferior. Caso sejam constatadas quaisquer ocorrências dessa ordem, 
ficará a Contratada responsável pelas devidas substituições. 
 
A alimentação de energia elétrica para atendimento da Portaria P1 para Iluminação e Força, 
deverá ser feito por uma rede de Alimentação de Energia, a partir da TR-09, para um Quadro 
de Distribuição com disjuntores a ser instalado em Sala Técnica próxima aos Sanitários, 
conforme apresentado no Projeto Básico (Anexo A). A rede deverá possuir proteção por 
aterramento. 
 
Os pátios terão iluminação externa a partir de refletores LED do tipo projetor para instalação 
em postes metálicos e em paredes (fixação na platibanda posterior da cobertura da Portaria 
P1), sendo alimentadas por rede elétrica a partir do quadro elétrico localizado na Sala 
Técnica. As redes deverão possuir proteção por aterramento. 
 
3.1.4.9 Pavimentação 
O pavimento a ser construído nos pátios de estacionamento e acesso a Portaria P1 deverá 
do tipo asfáltico. O pavimento presente nas baias (sob a cobertura) e nas balanças 
eletrônicas embutidas deverá ser em concreto armado. Deverá ser previsto pavimento de 
resistência compatível com o uso destinado - tráfego intenso de veículos pesados, e 
manobras (torção). 
 
O subleito deverá ser escarificado até uma profundidade de 30cm, homogeneizado, 
compactado na umidade ótima até atingir um grau mínimo de compactação de 98% do 
Proctor Modificado. 
 
A sub-base de bica corrida ou brita graduada deverá ter espessura de 15 cm. O material e 
o processo de execução deverão obedecer às especificações do DNER para britas com 
diâmetro máximo de 1 ½”. A base de brita graduada tratada com cimento Portland a 5% 
deverá ter espessura de 10 cm, assentada sobre a sub-base. O grau de compactação deverá 
ser de 100% do Proctor Modificado. 
 
A imprimadura impermeabilizante com aplicação de CM-30, na proporção de 1,2 litros por 
m² deverá ser feita sobre a base previamente preparada, limpa e seca, devendo obedecer 
às recomendações do fornecedor e especificações do DNER. 
 
A camada intermediária (binder) será de concreto betuminoso usinado a quente, com 
espessura de 4cm, com graduação na faixa B do DNER, deverá ser feita sobre a base 
impermeabilizada, devendo o material e o processo de execução, obedecer aos padrões e 
as especificações do DNER.A imprimadura ligante com aplicação de emulsão asfáltica RR-
1C, na proporção de 1,20 litros por m², deverá ser feita sobre a base impermeabilizada, 
devendo a superfície permanecer em repouso até a cura completa. Os procedimentos 
deverão obedecer às recomendações do fornecedor e especificações do DNER. 
 
A capa de revestimento de 3cm será de concreto betuminoso usinado a quente, com 
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espessura de 4cm, com graduação na faixa D do DNER, deverá ser feita sobre o binder. 
Devendo, o material e o processo de execução, obedecer aos padrões e as especificações 
do DNER. 
 
O Capeamento sobre o pavimento existente deverá ser realizado da mesma maneira que a 
capa indicada no parágrafo anterior, devendo tratar da rigorosa limpeza de superfície da 
área a ser tratada previamente. 
 
Os serviços aqui tratados deverão ter acompanhamento de controle tecnológico de 
laboratório. O pavimento asfáltico deverá ser executado de acordo com o Projeto Executivo, 
respeitando os padrões do DNER. 
 
Os serviços de execução de pavimento deverão ser realizados de maneira a complementar, 
com a área do pavimento existente, toda a área dos pátios de estacionamento e acesso a 
Portaria P1. Todas as áreas de pavimento afetadas pela obra deverão ser devidamente 
recompostas. 
 
3.1.5 Serviços Finais 
3.1.5.1 Sinalização de Trânsito 
A sinalização do Complexo da Portaria P1 compreenderá a sinalização vertical e horizontal 
de trânsito nas ruas do entorno, demarcação das ruas do entorno, faixas de travessia de 
pedestres, demarcação das vagas de estacionamento e identificação do prédio. 
 
A sinalização vertical consistirá da implantação de placas com finalidade de regulamentação 
e advertência ao trânsito. A sinalização horizontal consistirá da demarcação de superfície de 
inscrições com finalidade de regulamentação e advertência ao trânsito. A execução da 
sinalização deverá ser realizada conforme detalhado em Projeto Executivo a ser apresentado 
pela contratada e aprovado posteriormente pela CEASA Campinas. 
 
3.1.5.2 Identificação do Prédio 
O conjunto de identificação deverá ser instalado sobre as telhas da platibanda frontal da 
cobertura da Portaria P1, centralizada (vertical e horizontalmente). A fabricação e instalação 
da placa de identificação da Plataforma será de responsabilidade da contratada. 
 
3.1.5.3 Desmobilizações 
Ao término dos trabalhos, todas as instalações provisórias do canteiro deverão ser 
desmontadas e retiradas do local, tendo em vista o cumprimento do prazo de entrega da 
obra. 
 
No encerramento da obra deverá ser feita a limpeza geral final em todo o canteiro e também 
em acessos e pátios adjacentes afetados pela obra. Todo o entulho resultante deverá ser 
removido para Bota Fora externo legalmente licenciado. 
 
A finalização desses trabalhos para a entrega da obra deverá ser informada no “Diário de 
Obra”, pelo Engenheiro Responsável ou Representante Legal da Contratada, a fim de se 
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harmonizar com a operação do mercado. 
 
4. Condições Gerais: 
 
4.1. Qualificação Técnica  
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, em nome da Proponente, com 
validade na data da apresentação das propostas. 
 
Capacidade técnica operacional deverá ocorrer a comprovação de experiência na 
execução de serviços compatíveis, de igual complexidade ou superior através de atestados 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa, conforme 
segue: 
 Demolição mínimo de 132,00m²; 
 Construção mínimo de 350,00m²; 
 Pavimentação Asfáltica mínimo de 2.520,00m². 

 
Capacidade técnica profissional deverá ocorrer a apresentação de Responsável Técnico, 
com vínculo profissional, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de 
nível superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
que comprove a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir: 
 Demolição; 
 Construção; 
 Pavimentação Asfáltica. 

 
A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico deverá ser feita mediante 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

 em caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o 
nº do registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário ou 
ficha de registro de empregados (FRE); ou 

 em caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa, devidamente registrado 
no órgão de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante. 

 empresário regularmente constituído ou profissional autônomo, em contrato de 
prestação de serviços, que esteja de acordo com as cláusulas previstas na entidade 
de classe e ainda com cláusula de assunção de responsabilidade técnica pela 
execução dos serviços.  

 quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo órgão de classe não 
explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, está deverá vir 
acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido 
pelo órgão de classe. 

 
Observações: 
Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão estar em nome e com 
CNPJ da matriz e/ou das filiais da Proponente. 
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Para a comprovação de capacidade técnica operacional e profissional não há necessidade 
de que todos os atestados solicitados se refiram a uma mesma obra. 
 
VISITA TÉCNICA 
As Empresas interessadas em participar desta licitação deverão efetuar vistoria técnica na 
Ceasa/Campinas, oportunidade em que poderão sanar eventuais dúvidas referentes ao 
objeto deste edital e as condições para cumprimento de suas obrigações.  
O agendamento da vistoria técnica poderá ser realizado com o Departamento de Apoio 
Operacional/Coordenadoria de Engenharia, no telefone (19) 3746-1508, cuja vistoria deverá 
acontecer em até 01 (um) dia anterior à data do certame. 
Na realização da vistoria, será emitido pela Ceasa o atestado de vistoria técnica, que deverá 
ser apresentado nos documentos de habilitação. 
 
4.2 Projetos Executivos 
A CEASA Campinas fornecerá os Projetos Básicos à Empresa Contratada para a elaboração 
dos Projetos Executivos. A obra deverá ser executada de acordo com os Projetos Executivos 
elaborados e apresentados pela Contratada, devidamente aprovados pela CEASA Campinas. 
 
4.3 Responsabilidade Técnica - Projeto Executivo e Execução da Obra 
A responsabilidade pela elaboração dos Projetos Executivos é da Empresa Contratada, 
devendo tratar da apresentação dos documentos das ART’s (Anotações de Responsabilidade 
Técnica) ou RRT’s (Registros de Responsabilidade Técnica), correspondentes conforme 
determina o CREA ou CAU. 
 
A responsabilidade pelos trabalhos da execução da obra é da Empresa Contratada, sendo a 
única responsável perante a Fiscalização da CEASA Campinas. Deverá apresentar o 
documento de ART ou RRT correspondente ao trabalho de execução da obra, conforme o 
contrato. 
 
4.4 Placa da Obra 
Após a aprovação do modelo da Placa da Obra, a mesma deverá ser instalada antes do 
início dos serviços. O local será definido em conjunto com a fiscalização da CEASA Campinas. 
 
4.5 Horário de Trabalho 
O horário de trabalho diário na obra, será normalmente das 07h00min às 17h00min em dias 
úteis - segunda a sexta-feira. Para outros dias e horários de necessidade da Contratada 
deverão ser tratados previamente com a Fiscalização. 
 
4.6 Equipe de Pessoal 
Na execução da obra, a Contratada se obriga a manter permanentemente no canteiro, uma 
Equipe de Pessoal compatível com os serviços e prazos, da qual faça parte, um Engenheiro 
Preposto, um mestre de obras, encarregados e oficiais de equipes, de maneira a assegurar 
o andamento dos trabalhos dentro da normalidade. 
 
Todo o pessoal da obra deverá ser registrado e possuir experiência comprovada na execução 
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dos serviços da área respectiva. 
Previamente ao início dos serviços, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização da CEASA, 
a relação de todos os funcionários que trabalharão na obra, indicando os respectivos nomes, 
números de RG e números de carteiras de trabalho. 
 
Todos os trabalhadores deverão portar, obrigatoriamente, crachá de identificação, o qual 
deverá estar afixado em local perfeitamente visível da vestimenta. 
 
4.7 Treinamento de Integração 
Todos os trabalhadores deverão, no primeiro dia de trabalho, apresentar carteira de trabalho 
para identificação e se submeterem ao Curso de Treinamento de Integração, previamente 
programado com a Fiscalização, junto ao Setor de Segurança do Trabalho, Setor de 
Segurança Patrimonial e Gerência do Mercado da CEASA Campinas. 
 
4.8 Segurança 
Com relação aos aspectos de Segurança e Medicina do Trabalho, deverão ser observadas 
com rigor as Normas Regulamentadoras da Portaria N.º 3214/78 - Lei 6514/77, como segue: 
a) A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento dos EPI’s, adequados a 
atividade de todos os funcionários da obra, e ficar responsável pelas terceirizadas por ela 
contratada de acordo com as Normas Regulamentadoras; 
b) A Contratada permitirá que o Setor de Segurança do Trabalho da CEASA Campinas faça 
a Fiscalização da Obra e documentações, com o intuito de orientar das condições inseguras 
durante toda a sua execução; 
c) A Contratada deverá manter lista atualizada dos funcionários da obra; 
d) A Contratada deverá ter ferramentas e equipamentos em quantidade suficientes e em 
condições de uso; 
e) A Contratada e Contratante, em caso de perigo iminente ou prática de trabalho inseguro, 
poderão paralisar as atividades, até a solução da condição insegura ou perigo; 
f) A Contratada deverá comunicar todos os acidentes imediatamente a Contratante; 
g) A Contratada deverá manter a limpeza do canteiro de obras ou setor de trabalho, 
envolvendo e conscientizando todos os seus funcionários evitando o acúmulo de lixo, como 
madeira, papel, poeira, metal, etc.; 
h) A Contratada deverá manter os Equipamentos de Combate a Incêndio em quantidade 
suficiente e em perfeitas condições de uso e conservação, devidamente identificados para 
evitar extravios no canteiro de obras; 
i) A Contratada deverá fazer o isolamento e sinalização do canteiro instalando tapumes, 
biombos e sinalização adequada ao risco de trabalho; 
j) A Contratada deverá prever a liberação de trabalhos em Altura, Espaço Confinado, 
Trabalho a Quente e etc.; 
 
A Contratada deverá apresentar a Contratante: 
a) Ficha de registro de todos os funcionários lotados na obra; 
b) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) do ano corrente, dos funcionários que 
estiverem lotados na obra; 
c) Cópia do CPF e RG dos funcionários lotados na obra; 
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d) Manter cópia do comprovante de Fornecimento dos Equipamentos de Proteção 
Individuais - EPI, na obra; 
e) Contratos específicos com autônomo e/ou outros terceiros, deverão ser apresentados, 
isto não isenta os mesmos da apresentação das documentações legais; 
f) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, conforme a NR 09 da Portaria 
3.214/78; 
g) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme a NR 07 da 
Portaria 3.214/78; 
h) Cópia de comprovação de capacitação, qualificação ou habilitação profissional, como: NR 
01 (Ordem de Serviço por função), NR 10 (Serviços em Eletricidade), NR 12 (Operação de 
Maquinas e Equipamentos), NR 18 (Integração de Segurança em Obras), NR 33 (Trabalho 
em Espaço Confinado), NR 35 (Trabalho em Altura) e/ou outros que fazem parte do escopo 
da obra; 
i) Material de Primeiros Socorros e funcionários treinados para esse fim, conforme a NR 07 
da Portaria 3.214/78. 
 
A Contratada fica ciente de que serão observados com o máximo de rigor, os aspectos de 
segurança mencionados e demais aspectos durante a execução da Obra, tendo em vista o 
respeito as respectivas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho da Portaria 
3.214/78.  
 
Em caso do não cumprimento das medidas de segurança supracitadas, a Contratada estará 
sujeita à aplicação de multa e suspensão de funcionários da obra. 
 
4.9 Materiais de Construção 
É de responsabilidade da Contratada, manter compativelmente o abastecimento dos 
materiais de construção, quanto à qualidade e quantidade, de maneira a garantir o 
andamento da obra conforme o contrato, informando sempre a Fiscalização de todos os 
fatos pertinentes. 
 
Os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, sendo vetadas as 
suas aplicações, caso sejam constatadas pela Fiscalização, o uso de materiais de qualidade 
baixa ou duvidosa. 
 
4.10 Máquinas, Equipamentos e Ferramentaria 
Também, de responsabilidade da Contratada, será manter compativelmente e em perfeitas 
condições de uso e conservação, todas as máquinas, equipamentos e ferramentaria 
necessária, de maneira a garantir o andamento da obra conforme o contrato, informando 
sempre a Fiscalização de todos os fatos pertinentes. 
 
4.11 Serviços 
Não serão aceitos pela Fiscalização quaisquer serviços que não atendam as condições 
contratuais, Normas da ABNT, Projetos Executivos aprovados e demais documentos 
pertinentes, ficando, quando ocorrerem, inteiramente a cargo da Contratada, as suas 
substituições e correções, bem como, seus custos ou despesas decorrentes. 
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4.12 Controle Tecnológico 
Constituem condições fundamentais e indispensáveis ao recebimento dos serviços, a 
confirmação da boa qualidade dos materiais empregados e serviços produzidos, que deverá 
ser feita através de um trabalho de Testes e Controle Tecnológico de Qualidade. A 
Contratada deverá dispor especial atenção aos serviços de Controle Tecnológico de 
materiais e serviços, tais como aço, concreto e compactação do solo, estanqueidade de 
redes, devendo apresentar os Relatórios à Fiscalização periodicamente ou sempre que novos 
materiais ou serviços sejam produzidos. 
 
4.13 Limpeza do Canteiro 
A Contratada será responsável pela conservação e limpeza do canteiro de obras. Deverá 
manter a obra em boas condições de higiene e limpeza, durante todo o período de execução, 
com remoção de todo o material proveniente de limpeza e entulho para Bota Fora externo 
legalmente licenciado. 
 
A obra deverá apresentar um aspecto de limpeza e ordem, sendo constantemente recolhidos 
os entulhos, sobras de materiais de construção, madeiras, ferros, pregos e demais materiais, 
a fim de se evitar acidentes. Para isto a Contratada deverá manter permanentemente na 
obra uma caçamba, a qual deverá ser trocada sempre que estiver cheia. Havendo 
necessidade de limpezas adicionais, a critério da Fiscalização, a Contratada deverá cumprir 
imediatamente tais solicitações, sempre que necessárias. 
4.14 Diário de Obras 
No primeiro dia de trabalho, a Contratada deverá proceder à abertura do livro “Diário de 
Obras”, no qual deverão ser registrados diariamente, a partir desse dia, até o final da  obra, 
pelo Engenheiro Preposto da Contratada, os serviços executados, condições do tempo e 
trabalho, quantidade de funcionários, quantidades de equipamentos, empresas 
subempreiteiras, situação da obra em relação ao prazo global, solicitações e comunicados à 
Fiscalização e todos os acontecimentos, divergências e interferências ocorridas. Este deverá 
estar sempre disponível à Fiscalização, que diariamente tomará conhecimento dos registros 
e vistará o livro. 
 
Todos os serviços executados, por etapa, conforme a planilha de serviços, deverão ser 
informados no “Diário de Obras", a fim de receberem as respectivas aprovações da 
Fiscalização, também anotadas no mesmo livro. 
 
4.15 Recebimento Provisório 
O Recebimento Provisório da Obra se dará por ocasião da entrega dos Projetos “As Built” 
por parte da Contratada, com prazo de até 30 (trinta) dias do encerramento e entrega da 
Obra, anotado no “Diário de Obras”. Acompanhará o Termo de Recebimento Provisório, 
caso ocorra, uma Relação de Pendências ou Incorreções constatadas pela CEASA Campinas, 
a serem resolvidas pela Contratada até o prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
4.16 Recebimento Definitivo 
O Recebimento Definitivo da Obra se dará em até 60 (sessenta) dias da data do 
Recebimento Provisório, quando estiverem resolvidos todos os eventuais problemas 
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pendentes da construção da obra, objeto do contrato, de responsabilidade da Contratada, 
identificados, relacionados e encaminhados, anexo ao Termo de Recebimento Provisório. 

 
4.17 Prazo de Execução da Obra e Projetos 
O prazo para elaboração do Projeto Executivo, execução da obra e elaboração de Projeto 
“As Built” será dividida de 240 dias. Durante a execução da obra, a Contratada deverá 
permitir que a logística interna da CEASA Campinas funcione normalmente. 
 

 
ANEXO A - Projeto Básico 
ANEXO B - Situação Atual (Com Cotas de Nível) 
ANEXO C - Relatório de Sondagem; 
ANEXO E1 - Cargas e Layout para balança; 
ANEXO E2 - Piso de Concreto Armado para Balança. 

 

(Para visualizar os anexos acima, acesse: site ceasa - transparência - licitações) 

https://mega.nz/#!EkBngBJA!5qts-RCribNrEf0GBoqYtM_pRP5Y_iUh40mCqtJ7kr0

